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επικαιρότητα

Ο Τσίπρας στα κινηματογραφικά studio των ομογενών 
Alex Pissios και Steve Mirkopoulos

Ε
πίσκεψη στα Cinespace Film Studios και συνάντηση 
με τον πρόεδρό τους στο Σικάγο, Alex Pissios, πραγ-
ματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεναγήθηκε 
και σε ορισμένα πλατό μεγάλων παραγωγών.

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρ-
χουν για να λάβουν χώρα τηλεοπτικές και κινηματογραφι-
κές παραγωγές στην Ελλάδα, δεδομένου του νέου ευνοϊ-
κού πλαισίου που υπάρχει στον τομέα των παραγωγών στη 
χώρα μας.
Ο πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο twitter σημείωσε 
ότι «η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα υποδοχής επενδύσεων 
στην οπτικοακουστική βιομηχανία, αφού διαθέτει χαρακτη-
ριστικά που την καθιστούν ελκυστική».
Τα κινηματογραφικά στούντιο «Cinespace» αποτελούν από 
τα μεγαλύτερα στις ΗΠΑ μετά από εκείνα που εδρεύουν στο 
Λος ‘Αντζελες, διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους 30 σκη-
νές, ενώ διαθέτουν και 20 επιπλέον σκηνές στις εγκαταστά-
σεις της εταιρείας στο Τορόντο του Καναδά. 
Ο πρόεδρος των Στούντιο στο Τορόντο, Στέλιος Μιρκόπου-
λος (σ.σ. θείος του Alex Pissios) ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα και 
τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης Νίκο Παππά, τον γενικό γραμματέα Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσο και τον υφυπουργό Εξω-
τερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Τέρενς 
Κουίκ, που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό, για το πώς ξεκί-
νησε η «οικογενειακή επιχείρηση» των Cinespace Studios.
Τα Cinespace Film Studios έχουν κάνει πολλές από τις μεγα-
λύτερες παραγωγές ταινιών αλλά και τηλεοπτικών σειρών 
που έχουν συναντήσει εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στο 
κινηματογραφικό κοινό παγκοσμίως, όπως το μιούζικαλ 
«Chicago», η πρόσφατη «Πομπηία», «Divergent» ορισμένα 
«blockbuster» όπως «Transformers» και ορισμένα «επει-
σόδια» του «Resident Evil». Επίσης την πασίγνωστη σειρά 
«Empire» και τα: «Chicago P.D.» και «Chicago Fire».
Στη συνάντηση τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
Νίκος Παππάς, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος και ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Τέρενς 
Κουίκ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές 
πηγές, εκφράστηκε το ενδιαφέρον για επενδύσεις στον κινη-
ματογράφο και την τηλεόραση, ενώ από ελληνικής πλευράς 
τονίστηκαν οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να 

γίνει μια χώρα υποδοχής επενδύσεων στο πεδίο της οπτι-
κοακουστικής βιομηχανίας (κινηματογράφος, τηλεόραση 
κτλ.), αρχής γενομένης από την πρόσφατη θεσμοθέτηση του 
μέτρου της επιδότησης οπτικοακουστικών έργων (νόμος 
4487/ 2017) στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού κέντρου 
Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΟΜΕ). 
Η ελληνική πλευρά επισήμανε επίσης ότι για την εφαρμογή 
του μέτρου έχουν δεσμευτεί κονδύλια της τάξεως των 450 
εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σημείωσε, δε, 
ότι η Ελλάδα διαθέτει χαρακτηριστικά που την καταστούν 
ελκυστική για την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων, 
όπως η ηλιοφάνεια, η εναλλαγή τοπίου, τα μνημεία, οι του-
ριστικές υποδομές κτλ. 
Ωστόσο, παρόλα αυτά έως σήμερα δεν υπήρχε κανενός 
είδος κίνητρο προς την διεθνή και εγχώρια κοινότητα παρα-
γωγών και δημιουργών με αποτέλεσμα να χάνονται σημα-
ντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη 
σημασία απλοποίησης των διαδικασιών κινηματογράφησης 
και της παροχής πρόσθετων κινήτρων φορολογικού χαρα-
κτήρα στο άμεσο μέλλον από τα συναρμόδια υπουργεία.
«Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για τις ενέργειες που 
έχει κάνει η κυβέρνηση ώστε οι επιχειρήσεις παραγωγής 
ταινιών-κινηματογροάφου να γίνουν με έναν πολύ σωστό 
τρόπο στην Ελλάδα» δήλωσε ο Στέλιος Μιρκόπουλος. 
Ο Άλεξ Πίσιος είπε ότι «οκτώ χρόνια πριν στο Σικάγο έλεγαν 
ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά τώρα έχουμε μια τεράστια βιο-
μηχανία φιλμ που παράγει 7.500 θέσεις εργασίας και φέρνει 
3 δισ. δολάρια για το κράτος».
Για να προσθέσει ότι «μετά τη συνάντηση μας με τον πρω-
θυπουργό σήμερα, νιώθουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να 
το κάνουμε επίσης στην Ελλάδα και ανυπομονούμε για το 
μέλλον». 
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μιρκόπουλος τόνισε ότι η 
βιομηχανία κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής 
αποτελεί μια τεράστια μηχανή ανάπτυξης και υπογράμμισε 
ότι «είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να αξιο-
ποιήσει το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που κάποιες παρα-
γωγές μπορεί να έχουν».
Σημειωτέον ότι τα κινηματογραφικά στούντιο «Cinespace» 
αποτελούν από τα μεγαλύτερα στις ΗΠΑ μετά από εκείνα 
που εδρεύουν στο Λος ‘Αντζελες, διαθέτουν στις εγκαταστά-
σεις τους 30 σκηνές, ενώ διαθέτουν και 20 επιπλέον σκηνές 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τορόντο του Καναδά. 
Μάλιστα ο πρόεδρος των Στούντιο στο Τορόντο, Στέλιος 
Μιρκόπουλος (σ.σ. θείος του Alex Pissios) ενημέρωσε τον κ. 
Τσίπρα για το πώς ξεκίνησε η «οικογενειακή επιχείρηση» 
των Cinespace Studios.
Το βράδυ του Σαββάτου ο κ. Τσίπρας παρακάθισε σε δείπνο 
με επιχειρηματίες που παρέθεσε προς τιμή του ο πρόεδρος 
της Calamos Investments, Τζον Κάλαμος. Η ελληνική αντι-
προσωπεία παρουσίασε εκεί τις δυνατότητες και την προο-
πτική επενδύσεων στην Ελλάδα, αποσπώντας θετικά σχόλια.
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με ομογενείς και 
Αμερικανούς επιχειρηματίες και απάντησε σε ερωτήματα 
σχετικά με τη γραφειοκρατία, την πολυνομία και τα ζητή-
ματα που προκαλούν εμπόδια στις επενδύσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 12 επιχειρηματίες που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας, της καινοτομίας, της 
πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, το real estate, τις 
αερομεταφορές, τα funds.

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα 

υποδοχής  επε νδύσεων σ την 

οπτ ικοακουσ τ ική βιομηχαν ία, 

αφού διαθέτει χαρακτηριστικά που 

την καθιστούν ελκυστική» έγραψε 

στο Twitter ο πρωθυπουργός
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Γ
ια τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσί-
πρα μίλησε στη βρετανική εφημερί-
δα Guardian ο Γιάνης Βαρουφάκης με 
αφορμή μια συνέντευξη για το βιβλιό 

του με τίτλο «Talking to My Daughter About 
the Economy».
Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν δια-
τηρεί σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γού, ο πρώην υπουργός Οικονομικών είναι 
ξεκάθαρος:
«Όχι, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει κάτι που θα 
μπορούσε να μου πει».
Συμπληρώνει, μάλιστα, «καρφώνοντας» τον 
Αλέξη Τσίπρα για τη στροφή στην πολιτική 
του ότι «προκειμένου να συνεχίσει να κάνει 
ό,τι κάνει (σ.σ. ο Τσίπρας) πρέπει να συνεχί-

σει να λέει στον εαυτό του μια ιστορία που 
βαθιά μέσα του γνωρίζει ότι είναι αβάσιμη».
«Οπότε μια συζήτηση ανάμεσά μας θα ήταν 
εξαιρετικά σύντομη και χωρίς νόημα» κατα-
λήγει ο κ. Βαρουφάκης.
Αντίθετα στην ίδια συνέντευξη δηλώ-
νει υπερήφανος που μπορεί να ονομάζε-
ται φίλος του ιδρυτή των Wikileaks Τζού-
λιαν Ασάνζ. «Είναι παράλογο να τον θεω-
ρούν ένοχο ενώ δεν του έχει ασκηθεί καμία 
κατηγορία. Ο Ασάνζ διώκεται για έναν απλό 
λόγο: ντρόπιασε τις ΗΠΑ και το σύστημα 
παρακολουθήσεων. Τα Wikileaks είναι μια 
θαυμάσια προσπάθεια για να επικεντρω-
θούμε στο ζήτημα του Big Brother» δηλώνει 
ο επικεφαλής του κινήματος DiEM25.

επικαιρότητα

Βαρουφάκης: Δεν έχω σχέσεις πια με 
τον Τσίπρα γιατί δεν υπάρχει κάτι που 
θα μπορούσε να μου πει

Λαγκάρντ σε Τσίπρα: 
Υλοποιήστε το πρόγραμμα, 
κλείστε την αξιολόγηση

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι είναι απαραίτητη και η ελάφρυνση του 
χρέους - Για συμφωνία στην ταχύτατη ολοκλήρωση της γ΄ αξιολόγησης 
έκανε λόγο ο Τσίπρας

Μ
ετά από πολλά χρόνια οικονο-
μικής ύφεσης η Ελλάδα γυρίζει 
σελίδα, οι τεράστιες προσπά-
θειες του ελληνικού λαού καρ-

ποφορούν και υπάρχει τώρα μια ορατή αξι-
όπιστη και βιώσιμη έξοδος από την κρίση, υ-
πογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τις κοινές 
δηλώσεις του με την Κριστίν Λαγκάρντ, μετά 
από τη συνάντηση τους, διάρκειας περίπου 
μιας ώρας, στην έδρα του Ταμείου, στην Ου-
άσιγκτον.
Από τις δηλώσεις των δύο πλευρών και τη 
συνάντηση που είχε προηγηθεί, προκύπτει 
η κοινή αποδοχή ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε 
τροχιά ανάκαμψης, καθώς επίσης και η συμ-
φωνία όλων για σύντομη και έγκαιρη ολο-
κλήρωση της γ’ αξιολόγησης. Ειδικότερα, η 
γενική διευθύντρια του ΔΝΤ χαιρέτισε την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή 
του προγράμματος και σημείωσε ότι η εφαρ-
μογή και της συμφωνίας για την ελάφρυνση 
του χρέους είναι ουσιαστικής σημασίας για 
τη στήριξη της Ελλάδας, για να στηριχθεί η 
επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 
συμφώνησαν με την κ. Λαγκάρντ ότι είναι 
προς το καλύτερο συμ-
φέρον όλων των πλευ-
ρών να ολοκληρωθεί 
έγκαιρα, το συντομότερο 
δυνατό, η γ’ αξιολόγηση. 
Σε αυτό το σημείο ανέ-
φερε ότι «όλοι ξέρουν 
ότι στο παρελθόν είχαμε 
καθυστερήσεις και όλοι 
ξέρουν ότι αυτό γινόταν 
γιατί υπήρχαν διαφωνίες 
μεταξύ των θεσμών». «Αλλά», τόνισε, «τώρα 
είμαι ευτυχής που πιστεύω ότι έχουμε ξεπε-
ράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι επιθυ-
μούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το 
συντομότερο δυνατόν». Ο κ. Τσίπρας εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι στις σημαντικές 
συζητήσεις για το χρέος το ΔΝΤ θα παίξει 
έναν αποφασιστικό ρόλο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατ’ ιδίαν 
συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Κριστίν 
Λαγκάρντ διήρκησε 15 λεπτά, από τα συνο-
λικά 50 λεπτά που διήρκησε η συνάντηση 
των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες από κυβερνητικές πηγές, στο τετ-α-τετ 
που είχαν , συζήτησαν τα όσα συζητήθη-
καν εκτενώς στη συνάντηση των αντιπρο-
σωπειών. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην 
ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα στην 
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγηση, ενώ 
υπήρξε συμφωνία στην έγκαιρη και σύντομη 
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Κοινός 
τόπος ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστε-
ρήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε πολύ 
θετικό δρόμο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 
συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για τα μέτρα 
για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, όπως 
άλλωστε έχει συμφωνηθεί από τη σχετική 
απόφαση του EG. Ακόμη, υπήρξε θετική 
αναφορά -όπως άλλωστε έγινε και στη συνέ-
ντευξη Τύπου από την κ. Λαγκάρντ- για τις 
σημαντικές επιδόσεις της ελληνικής οικονο-
μίας και ιδιαίτερα για τη δημοσιονομική υπε-
ραπόδοση. Επισημάνθηκε επίσης ότι το ΔΝΤ 
δεν ζητά νέα μέτρα.
Στη διευρυμένη συνάντηση επίσης συμμετεί-
χαν από την ελληνική πλευρά ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαρά-
κης, ο επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών 

και Διεθνών Σχέσεων του πρω-
θυπουργού, Παναγιώτης Παυ-
λόπουλος και ο εκπρόσωπος 
της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης 
Ψαλιδόπουλος. Εκ μέρους του 
ΔΝΤ, ο διευθυντής του ευρω-
παϊκού τμήματος, Πολ Τόμ-
σεν, ο προσωπάρχης της κ. 
Λαγκάρντ, Ντέηβιντ Λίπτον, 
και ο αναπληρωτής διευθυντής 
του τμήματος στρατηγικής και 

πολιτικής, Χιου Μπρέντεκαμπ.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι συμ-
φώνησαν με την κ. Λαγκάρντ ότι είναι προς 
το καλύτερο συμφέρον όλων των πλευρών 
να ολοκληρωθεί έγκαιρα η γ’ αξιολόγηση, 
το συντομότερο δυνατό. «Όλοι ξέρουν ότι 
στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις και 
όλοι ξέρουν ότι αυτό γινόταν γιατί υπήρχαν 
διαφωνίες μεταξύ των θεσμών». «Αλλά», 
τόνισε, «τώρα είμαι ευτυχής που πιστεύω 
ότι έχουμε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και 
όλοι επιθυμούν την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης το συντομότερο δυνατόν».
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«Σε μια περίοδο ανέχειας για το λαό έδωσε αυτό το πεσκέσι δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικάνικη 
πολεμική βιομηχανία» είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ

«
Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε πά-
ρα πολλά για να εισπράξει μια γε-
νική συμπάθεια, γενικούς σχολια-
σμούς, ευχολόγια. Σε τελευταία α-

νάλυση έχει δίκιο ο Ριζοσπάστης. Ο Τραμπ 
έκανε ότι κάνει κάποιος ή κάποια μπροστά 
σε ένα καλό στριπτίζ ή ξέρω ‘γω σε ένα 
ανατολίτικο οριεντάλ. Το πολύ πολύ κά-
ποιος να δώσει φιλοδώρημα στο χορευτή 
ή τη χορεύτρια. Τέτοιο χαρακτήρα, κατά 
την άποψή μας, έχει και η δήθεν στήριξη 
του Τραμπ, των ΗΠΑ δηλαδή, προς την Ελ-
λάδα» σχολίασε ο γενικός γραμματέας του 
ΚΚΕ τη συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ. 
«Είχαμε δεσμεύσεις για αναβάθμιση 
της Σούδας και άλλων  στρατιωτικών 
βάσεων στην Ελλάδα, αυτό υπονόη-
σαν και οι δύο, δεσμεύσεις για συνέ-
χεια σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τα 
σχέδια του ΝΑΤΟ και ξέρουμε τι σημαί-
νει αυτό σε μια περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ανέχειας για το λαό μας. Έδωσε 
αυτό το πεσκέσι δισεκατομμυρίων ευρώ 
στην αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία» 
τόνισε ο κ. Κουτσούμπας μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό Real. 
«Και μάλιστα» συνέχισε ο γγ του ΚΚΕ 
«να σας πω και το εξής τραγικό, ότι η ΕΑΒ 
έχει τεράστιες δυνατότητες σήμερα και 
μάλιστα έχει φτάσει να κατασκευάζει, το 
ξέρετε φαντάζομαι, το  ‘χω ξαναπεί μάλι-
στα στη δική σας εκπομπή, περίπου το 
30% της ατράκτου των μαχητικών αμερι-
κάνικων αεροσκαφών, των F-16 δηλαδή, 
αποτελώντας μάλιστα το μοναδικό υπο-
κατασκευαστή των F-16 παγκοσμίως. 
Δηλαδή δείχνει και τις δυνατότητες που 
έχει η χώρα μας, η αμυντική βιομηχανία 
μας και είναι τραγικό αυτό που συμβαί-
νει να δίνεις τέτοιο πεσκέσι στην αμερι-
κάνικη πολεμική βιομηχανία, σε μια τρα-
γική ξαναλέω, περίοδο για τη ζωή του 
λαού μας με την οικονομική κατάσταση 
που έχει η χώρα. Και βέβαια έχουμε την 
εξυπηρέτηση όλων των ενεργειακών 
σχεδίων των αμερικάνικων μονοπωλίων 
στην περιοχή».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε 
στην επίσημη ανακοίνωση με την οποία 
οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν χθες -ταυτό-
χρονα σχεδόν με την συνάντηση Τσίπρα-
Τραμπ- ότι δίνουν το ok για την αναβάθ-
μιση των ελληνικών F-16. «Ο Οργανισμός 
Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια, 
έδωσε γραπτά - δεν είναι δήλωση κάποιου 
εκπροσώπου - στο Κογκρέσο χθες την 
έγκριση γι’ αυτήν την πώληση, που λέει 
χαρακτηριστικά, θα το έχετε δει σήμερα: 
“Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει 
την ικανότητα της ελληνικής πολεμικής 
αεροπορίας να υποστηρίξει το ΝΑΤΟ και 
να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της η Ελλη-
νική Πολεμική Αεροπορία στο μέλλον, μει-
ώνοντας την απειλή για τις ΗΠΑ και τη συμ-
μαχία.”  Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; 
Δεν είναι αγορά F-16, δίνω τόσα δισεκα-
τομμύρια απέναντι σε ένα σύμμαχο. Υπο-
τίθεται ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της 
Ελλάδας» υπογράμμισε ο γγ του ΚΚΕ
«Γιατί μας λέει κάποιος για παράδειγμα, 
απλός πολίτης με ρωτούσε: “Μα μπο-

ρούμε να κάνουμε τίποτα για τη Σούδα 
έτσι όπως είμαστε μόνοι;” Και δεν καταλα-
βαίνει αυτό το ντόμινο των τραγικών εξε-
λίξεων, των επικίνδυνων εξελίξεων που 
εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η χώρα, ανά-
μεσα στα μεγάλα βουβάλια. Διότι η στρατι-
ωτική βάση της Σούδας, για παράδειγμα η 
αμερικάνικη, είναι αυτή που οδηγεί ουσια-
στικά και λόγω αυτής υπάρχει δυνατότητα 
να κάνουν βομβαρδισμούς στη Συρία, στο 
Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη παλαιό-
τερα, στη Β. Αφρική κλπ και να δημιουρ-

γούν πολέμους. Αυτό δημιουργεί προ-
σφυγιά, αυτό δημιουργεί κύματα, ρεύ-
ματα προσφύγων και αυτό το λένε διάφο-
ρες δυνάμεις που τάσσονται ενάντια στους 
πρόσφυγες, ενάντια σε αυτούς που έρχο-
νται εδώ και δε βλέπουν ποια είναι η αιτία, 
ότι εδώ έχει τεράστια ευθύνη και η ελλη-
νική κυβέρνηση με τις αποφάσεις της και 
η αμερικάνικη κυβέρνηση και οι συμμα-
χίες στις οποίες συμμετέχουμε, όπως το 
ΝΑΤΟ» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ απάντησε και στο 
ερώτημα αν η ελληνική κυβέρνηση έχει 
και άλλη επιλογή από το να είναι προσδε-
δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ.
«Αυτό θέλει πολύ συζήτηση, ξέρετε. Γιατί 
στις εκτιμήσεις μας και για να είμαστε και 
λίγο αντικειμενικοί, οι ΗΠΑ μπορεί να 
είναι ακόμη η πρώτη στρατιωτική- οικο-
νομική δύναμη, αλλά οικονομικά τουλά-
χιστον την ακολουθεί κατά πόδας η Κίνα, 
η οποία μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο 
κράτος – πιστωτής των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ 
δανείζονται από την Κίνα και άρα εξαρ-
τώνται από εκεί. Η Κίνα, ως τέτοια μεγάλη 
δύναμη, έχει πάρα πολλά συμφέροντα 
και στην περιοχή και στην Ελλάδα, λόγω 
της γεωστρατηγικής της σημασίας και 
λόγω της πρόσβασης της στην ΕΕ. Βρίσκε-
ται όλη αυτή η περιοχή - Ελλάδα, Αιγαίο, 
Ανατολική Μεσόγειος - στο Δρόμο του 
Μεταξιού, που σημαίνει μεταφορά εμπο-
ρευμάτων, ενέργεια. Το ίδιο αντίστοιχα 
είναι και η Ρωσία, η οποία δεν είναι ούτε 
στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη θέση ως 
οικονομική δύναμη, όμως είναι στη δεύ-
τερη θέση, δίπλα στις ΗΠΑ, ως στρατιω-
τική δύναμη παγκοσμίως και αυτή επί-
σης, έχει συμφέροντα για τους ενεργεια-
κούς δρόμους σε αυτήν την περιοχή. Και 
η ΕΕ αντίστοιχα, με την οποία έχει και ο 
Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν συγκεκριμένες 
αντιθέσεις, ιδιαίτερα με Γερμανία, Γαλλία 
κλπ εκφράζονται στους ανταγωνισμούς 
που έχουν για τα ενεργειακά εδώ στην 
περιοχή, όπου έχουν κι αυτοί συμφέρο-
ντα» σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Κουτσούμπας: Ο Τσίπρας έκανε στριπτίζ 
στον Τραμπ, το πολύ-πολύ να πάρει 
φιλοδώρημα...

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος 
διεκδικεί... 250.000 ευρώ 
αναδρομικά από το 
Δημόσιο

Η δικηγόρος του αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε 
συνάντηση με τον Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος 
διαβεβαίωσε για έκδοση εγκυκλίου για ρύθμιση 
χρεών

Μ
ετά τις καλοκαιρινές του αποδράσεις σε πισί-
νες στα βόρεια προάστια, ο άρτι αποφυλακι-
σθείς Ακης Τσοχατζόπουλος ζήτησε αναβολή 
σε δικαστήριο επικαλούμενος ότι διεκδικεί το 

ποσό των 200.000-250.000 ευρώ από το Δημόσιο.
Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος του, ο πρώην υπουργός 
Άμυνας είχε συναντηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικο-
νομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος τον διαβεβαίωσε 
ότι θα βγει άμεσα και εγκύκλιος για ρύθμιση των χρεών στο 
Δημόσιο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος 
Τύπος» ο Ακης Τσοχατζόπουλος βρέθηκε κατηγορούμενος 
για παραβίαση του άρθρου 25 του ν. 1882/90, δηλαδή για 
«παραβίαση της προθεσμίας καταβολής των χρεών προς το 
Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
εφόσον αυτή αναφέρεται στη μη καταβολή τριών συνεχών 
δόσεων ή προκειμένου για χρέη που καταβάλλονται εφά-
παξ σε καθυστέρηση καταβολής πέραν των δύο μηνών από 
τη λήξη του χρόνου καταβολής τους». 
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, η πράξη τοποθετείται 
τον Μάρτιο του 2014, όταν ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του 
ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στη φυλακή για το σκάνδαλο των «TOR 
M1» και δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει χρήματα. 
Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου δικαζό-
ταν η υπόθεση δεν εμφανίστηκε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, 
αλλά εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.
Ο διάλογος με την έδρα προκειμένου να δοθεί αναβολή 
στην υπόθεση ήταν σύντομος, αλλά ιδιαιτέρως αποκαλυ-
πτικός.
Πρόεδρος: Βλέπω εδώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κατα-
βάλει χρήματα, έχουν δοθεί 247 ευρώ.
Δικ. Τσοχατζόπουλου: Θα θέλαμε μια αναβολή. Ο κ. Τσοχα-
τζόπουλος διεκδικεί χρήματα από το κράτος. Αναμένει την 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είχαν κάνει προσφυ-
γές μαζί με άλλους βουλευτές ζητώντας αναδρομικά. Αξιώ-
νει να λάβει 200.000 με 250.000 χιλιάδες ευρώ περίπου.
Εισαγγελέας: Αυτό είναι το 1/3 των χρημάτων που οφείλει 
όμως…
Δικ. Τσοχατζόπουλου: Το γνωρίζω αλλά είναι μια αρχή. 
Να σας πω ότι έκανε κι ένα ραντεβού με τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών, τον κ. Χουλιαράκη, και τον δια-
βεβαίωσε ο ίδιος ότι έρχεται ρύθμιση που θα αφορά και 
όσους δεν μπόρεσαν να μπουν στον εξωδικαστικό συμβι-
βασμό. Του ανέφερε ότι αναμένεται άμεσα σχετική εγκύ-
κλιος, που θα αφορά σε οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία 
και εφορία. Ζητάμε αναβολή για να μπει σε ρύθμιση ή να 
εξοφλήσει.
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«Καρποφόρα» χαρακτήρισε ο 
Ντόναλντ Τραμπ τη συζήτηση 
που είχε με τον Αλέξη 
Τσίπρα και την ελληνική 
αντιπροσωπεία. Οι συνομιλίες 
περιστράφηκαν στους τομείς 
της άμυνας, της ενέργειας και 
του εμπορίου, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ

«
Το Χρηματιστήριο έφτασε 
στις 23.000 μονάδες, εί-
μαι πολύ χαρούμενος γι’ 
αυτό, ελπίζω σύντομα και 

η Ελλάδα να επιτύχει το ίδιο» εί-
πε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ στην αρχή της συνέντευξης 
που έδωσε το βράδυ της Τρίτης (ώ-
ρα Ελλάδος) με τον Αλέξη Τσίπρα 
στον Rose Garden του Λευκού Οί-
κου. Η συνέντευξη ξεκίνησε λίγο 
πριν τις 21:00 ώρα Ελλάδος. Είχε 
προηγηθεί 20λεπτη κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον 
Αλέξη Τσίπρα και οι διευρυμένες 
συνομιλίες των δύο αντιπροσωπει-
ών που συνδυάστηκαν με γεύμα 
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
επιβεβαιώθηκε ότι... ο διάβολος 
κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αμερι-
κανός δημοσιογράφος ρώτησε τον 
κ. Τσίπρα αν επιμένει στην άποψη 
που είχε εκφράσει πριν την αναρ-

ρίχηση του Ντόναλντ Τραμπ στην 
προεδρία των ΗΠΑ όταν είχε δηλώ-
σει «να μην μας βρει κι αυτό το 
κακό» για την προοπτική εκλογής 
του κ. Τραμπ στη θέση του Αμερι-
κανού προέδρου. 
«Μακάρι να το ήξερα αυτό πριν 
από την ομιλία μου» σχολίασε καυ-
στικά ο πρόεδρος Τραμπ παρεμβαί-
νοντας προτού απαντήσει ο κ. Τσί-
πρας.
«Είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη 
συνάντηση, δεν αισθάνθηκα ούτε 
στιγμή να απειλούμαι, μπορούμε 
να ξεπεράσουμε τις όποιες διαφο-
ρές» ήταν η τοποθέτηση του πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά 
με τα όσα έλεγε για τον Ντόναλντ 
Τραμπ πριν εκλεγεί πρόεδρος των 
ΗΠΑ.
«Υποδεχτήκαμε στον Λευκό Οίκο τον 
κ. Τσίπρα από την Ελλάδα. Έναν ιδιαί-
τερο άνθρωπο, που πέτυχε κάτι πολύ 
ιδιαίτερο» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα και η Αμε-
ρική έχουν μια κοινή δέσμευση ένα-
ντι της κυριαρχίας και της ελευθερίας. 
Είχαμε μια εξαιρετικά εποικοδομη-
τική συζήτηση για θέματα ενέργειας, 
άμυνας, εμπορίου».
«Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, 
είναι ένας τόπος με τρομερές δυνατό-
τητες» τόνισε ο κ. Τραμπ.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Έλληνα πρωθυπουργό και τους 

Έλληνες γιατί φιλοξενούν αμερικα-
νικές ναυτικές δυνάμεις στη βάση 
της Σούδας. Και να τους συγχαρώ 
γιατί όπως πληροφορούμαι είναι 
από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που 
δαπανούν πάνω από το 2% του 
προϋπολογισμού για τις αμυντι-
κές τους δαπάνες» είπε ο πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο κ. Τραμπ έκανε ειδική αναφορά 
στην πιθανή πώληση στην Ελλάδα 
ενός πακέτου εκσυγχρονισμού των 
αμερικανικών F-16 που έχει στο 
οπλοστάσιό της η ελληνική Πολε-
μική Αεροπορία. «Η αναβάθμιση 
του στόλου των F-16 μπορεί να φτά-
σει μέχρι τα 2,4 δισ. δολάρια, θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και θα ενισχύ-
σει τη συνεργασία μας» είπε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ.
«Πολλοί προσβλέπουν σε επενδύ-
σεις στην Ελλάδα,υπήρχαν προβλή-
ματα τα άφησαν πίσω τους, έχουν 
πάρει πολλές δύσκολες αποφά-
σεις, υπάρχει προοπτική συμφω-
νίας για αγορά αεροσκαφών,προ-
σβλέπουμε να τη βοηθήσουμε 
να ορθοποδήσει και πάλι, αυτή 
η χώρα -μια απ’ τις πιο όμορφες 
χώρες του κόσμου- έχει τρομερές 
δυνατότητες και ελπίζουμε να τις 
αξιοποιήσει πλήρως» είπε ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας 

πως «ενθάρρυνα τον κύριο πρωθυ-
πουργό να συνεχίσει τις μεταρρυθ-
μίσεις και επιβεβαίωσα τη στήριξη 
μας για αξιόπιστη ανακούφιση από 
το χρέος».
Ερωτηθείς πώς βλέπει τον ρόλο της 
Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας 
στην περιοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ 
απάντησε: «Όταν ξεπεράσει αυτό 
το τεράστιο οικονομικό εμπόδιο 
έχει τη δυνατότητα να κάνει άλματα. 
Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην 
Ελλάδα ως έθνος, ήταν πάντα αξι-
όπιστος σύμμαχος, θα είμαστε 
φίλοι για πολλά χρόνια και προ-
σβλέπουμε στην Ελλάδα σε ρόλο 
κλειδί».

Τραμπ - Τσίπρας: Επενδύσεις, χρέος και εξοπλιστικά
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Μ
έσα από τον φωτογραφικό φακό 
του Γιάννη Βασταρδή, ο οποίος 
εικονοποίησε την ιδέα της κυρί-
ας Παζαΐτη, και της δημιουργικής 

του ομάδας (styling Dimitris Scwartz, makeup 
Thanos Molos, editing Maria Panagiotakou, 
ass. phot. Eleutheria Motaki), η ελληνική συμ-
μετοχή έχει ως σύνθημα «Feel the (g)love - 
Νιώσε την αγάπη: Εμπιστεύσου την υγεία σου 
στα καλύτερα χέρια, εκείνα των εξειδικευμέ-
νων γιατρών και νιώσε την αγάπη».
 Η Νατάσα Παζαϊτη, μόλις ενημερώθηκε για τη 
νίκη στο διαγωνισμό ευχαρίστησε όλους όσοι 
συνέβαλαν για το αποτέλεσμα με ένα μήνυμά 
της στο Facebook.
Στο ευχαριστήριο μήνυμά της η Νατάσα Παζα-
ΐτη έγραψε:
 «Η μεγαλύτερη νίκη είναι η συμμετοχή 
Νικήσαμε. Χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον 
κόσμο έστειλαν τη φωτογραφία μας στην 
πρώτη θέση του διαγωνισμού Pink Glove 
Photo Competition. Η συμμετοχή μας με 
μήνυμα  «Feel the (g)love - Νιώσε την αγάπη: 
Εμπιστεύσου την υγεία σου στα καλύτερα 
χέρια, εκείνα των εξειδικευμένων γιατρών και 
νιώσε την αγάπη», ταξίδεψε στον κόσμο για 
να βάλει το λιθαράκι της στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία 
της πρόληψης στον αγώνα κατά του καρκίνου 
του μαστού.
 Είμαι πολύ συγκινημένη όχι μόνο για τη νίκη 
αλλά για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη 
και την αγάπη που μου δείξατε με όλους τους 
τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφο-
ρίας: την ψήφο, τις κοινοποιήσεις και τα τρυ-
φερά και ενθαρρυντικά σας μηνύματα. Και 
είμαι πολύ περήφανη που με το χρηματικό 
βραβείο που αντιστοιχεί στην πρώτη θέση θα 
ενισχύσουμε το «Κ.Ε.Φ.Ι. (Σύλλογος Καρκι-
νοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών) – Δίπλα 
στον ασθενή και την οικογένειά του»  στο νέο 
πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας που προ-
σφέρει σε ασθενείς με καρκίνο: Θα νιώσουν 
την αγάπη μας.
 Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που έλαβαν 
μέρος. Η μεγαλύτερη νίκη είναι η συμμετοχή. 
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σπουδαίο 
φωτογράφο Γιάννη Βασταρδή και την δημι-
ουργική του ομάδα (styling Dimitris Nireas 
Schwartz, makeup Thanos Molos, editing 
Maria Panagiotonakou,ass.phot.Eleutheria 
Motaki).
Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου
Νατάσα Παζαΐτη».

Νατάσα Παζαΐτη: Πρώτη θέση στον 
κόσμο σε διαγωνισμό φωτογραφίας 
για τον καρκίνο του μαστού

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”

Σε drag show στην Αθήνα 
διασκέδασε ο Καρανίκας
Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση 
του νομοσχεδίου για την αλλαγή 
φύλου ο σύμβουλος στρατηγικού 
σχεδιασμού του πρωθυπουργού 
πέρασε ένα βράδυ στις Κούκλες

Σ
το γνωστό για τα drag show μα-
γαζί «Κούκλες» βρέθηκε το βρά-
δυ της Παρασκευής ο σύμβουλος 
στρατηγικού σχεδιασμού του Αλέ-

ξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.
Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου για την αλλαγή φύλου από τα 15 
ο Νίκος Καρανίκας πέρασε ένα ευχάρι-
στο - όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες 
- βραδύ στο μαγαζί που βρίσκεται στο 
Κουκάκι, στην οδό Ζαν Μωρεάς.
Ο πρωθυπουργικός σύμβουλος πόζαρε 
όχι με μια αλλά με πέντε διαφορετικές 

πρωταγωνίστριες του σόου που παρου-
σιάζεται στις «Κούκλες» κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο. 
Η παρουσία του σε ένα τέτοιο μαγαζί δεν 
αποτελεί, πάντως, κάτι παράδοξο για τον 
Νίκο Καρανίκα, ο οποίος έχει δηλώσει 
αρνητής στράτευσης, είναι αδιόριστος 
εκπαιδευτικός και σερβιτόρος, μέλος της 
ΚΝΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού 
και από τις αρχές του 2015 κατέχει θέση 
ειδικού συμβούλου στο γραφείο Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμμα-
τείας του πρωθυπουργού.
Εξάλλου ο ίδιος πριν από τέσσερα 24ωρα 
αποθέωνε τον Αλέξη Τσίπρα για την ομι-
λία του στη Βουλή στην οποία υπερασπί-
στηκε τη διάταξη για την αλλαγή φύλου 
από τα 15 γράφοντας στο Facebook ότι 
τίμησε τη χώρα και τους αγώνες για αξι-
οπρέπεια.
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επικαιρότητα

«Είναι ένα θεσμικό μόρφωμα που 
κουβαλάει μέχρι σήμερα μια εκ 
γενετής αναπηρία και προξενεί 
μια διαρκή ανωμαλία» τονίζει ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 
ΝΔ

Δ
ημοψήφισμα για την απόσχιση της 
Ηλείας από την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και την διοικητική της 
ένταξη στην Πελοπόννησο πρότεί-

νει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέ-
ας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας 
Ο  κ.Τζαβάρας προτείνει να οργανωθεί 
άμεσα δημοψήφισμα στο νομό για την από-
σχισή από την Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδας, και 
την διοικητική ένταξη στην Πελοπόννησο, 
ενώ καλεί τους εφτά δημάρχους του νομού 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή  την 
κατεύθυνση.
«Εχω επανειλημμένως αναφερθεί στο γεγο-
νός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 
ένα θεσμικό μόρφωμα που κουβαλάει μέχρι 
σήμερα μια εκ γενετής αναπηρία και προ-
ξενεί μια διαρκή ανωμαλία. Είναι η αιτία 
που μας εμφανίζει να μην είμαστε διοικη-
τικά μέρος της Πελοποννήσου, στην οποία 
γεωγραφικά ανήκουμε. Στο εξωτερικό όταν 
μιλάνε για περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν 
μπορούν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για 
τμήμα της Πελοποννήσου. Η μόνη θεραπεία 
αυτής της ανωμαλίας θα μπορούσε να προ-

έλθει από τη χρησιμοποίηση του ονόματος 
της Ολυμπίας ως συστατικού στοιχείου της 
επωνυμίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας», αναφέρει ο κ.Τζαβάρας. 
«Εχω προτείνει τη μετονομασία της σε 
«Ολυμπιακή Περιφέρεια της Ελλάδας». Κατ’ 
αυτό τον τρόπο η συμβολική αποτελεσμα-
τικότητα που θα προέκυπτε από τη χρήση 
του ονόματος «Ολυμπία» στη παγκόσμια 
προβολή της Περιφέρειας είναι ασύλληπτη. 
Δυστυχώς φαίνεται ότι μια τέτοια πρόταση 
την απορρίπτουν οι Πατρινοί, που επιμέ-
νουν να χρησιμοποιούν ως brandname της 
περιφέρειας μια ανόητη και γελοία φράση 
«GoWest», ένα όνομα που δε σημαίνει και 
κυρίως δεν δηλώνει τίποτα όταν αναφέρεται 
στην Ηλεία», προσθέτει.
Και σημειώνει: «Όσο πιο γρήγορα ξεμπλέ-
ξουμε από αυτή την ιστορία τόσο πιο απο-
τελεσματικά θα μπορέσουμε να αξιοποι-
ήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Ηλείας, που πάνω από όλα είναι αδιανό-
ητο να μην στηρίζουν την υπεροχή τους 
στο πολιτιστικό απόθεμα της Ολυμπίας. Για 
αυτό θεωρώ ότι είναι ανάγκη να οργανω-
θεί στο άμεσο μέλλον ένα δημοψήφισμα σε 
επίπεδο Π.Ε. Ηλείας για την απόσχισή μας 
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Απευ-
θύνω έκκληση στο μέτωπο των δημάρχων 
της Ηλείας να αναλάβουν αυτή την υπόθεση 
γιατί μόνο μακριά από τη Δυτική Ελλάδα και 
μέσα στη Πελοπόννησο υπάρχει μέλλον για 
την Ηλεία».

Δημοψήφισμα για απόσχιση της 
Ηλείας από τη Δυτική Ελλάδα 
ζητά ο Τζαβάρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

New positive changes
for Canadian citizenship

The new changes were announced by the Immigration Minister on October 

11, 2017 some of them include the following:

1. Required physical presence in Canada reduced to 3 out of 5 years

 ª If you have been physically present in Canada for 1095 days (3 years) in the 

last five years, you can be eligible to apply for Canadian citizenship

 ª You can also count up to 365 days (one year) if you have been physically 

present in Canada as a visitor, student or worker, prior to your Permanent 

Residence within the five year eligibility period

2. If you are under 18 and over 54, you are not required to take the English/

French language and Knowledge about Canada. Only applicants who fall 

between the ages of 18-54 will have to do both the language and knowledge 

tests.

3. The applicants are required to file income taxes before applying for 

citizenship for 3 out of 5 years. 

4. If the applicants have visited and stayed overseas for more than 183 days 

in any country, they will be required to provide Police Clearance Certificate (s) 

from each country within the last four years prior to signing the application.

5. The fee of $630 for adult applicants and for children $100 remain the 

same

6. At this moment the Immigration Department is promising a processing 

time of up to 12 months.

As this article contains only basic and brief description, you may contact our 

office for more detailed information. You may also book an appointment to 

have your case assessed to check the eligibility for citizenship application or to 

obtain a Proof of Citizenship for children born overseas to Canadian citizens.

Yasmeen Tyyebi is a registered Immigration Consultant by ICCRC.

You may contact the office either by telephone at 905 513 0012 
or by email at info@canimmsolutions.ca. 

www.canimmsolutions.ca 

202-515 Consumers Road, Toronto, ON, M2J 4Z2
We have Greek/Albanian speaking staff to assist you.



10 20 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
εδώ Κύπρος

Η 
τουρκική πλευρά έχει αφήσει ανοικτή την 
πόρτα του διαλόγου στις διαπραγματεύ-
σεις, δήλωσε ο Μουσταφά Ακιντζί λέγο-
ντας ότι «μπορεί να γίνει ακόμη μια προ-

σπάθεια με ένα ισορροπημένο πακέτο που θα επικε-
ντρώνεται σε ένα αποτέλεσμα και στη λύση, με την 
προϋπόθεση ότι στην ε/κ πλευρά θα υπάρχει σοβα-
ρή αλλαγή νοοτροπίας».
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης 
μιλούσε σε σεμινάριο για την πολιτική και την οικο-
νομία που διοργάνωσε το παράρτημα του τεχνολο-
γικού πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής της Τουρκίας 
στα κατεχόμενα. Ο κ. Ακιντζί είπε ότι δεν επιθυμεί 
να υπάρξει αναζήτηση άλλων επιλογών, αλλά εάν 
δεν υπάρξει λύση – πρόσθεσε – η «ΤΔΒΚ», όπως 
αποκάλεσε το ψευδοκράτος, θα συνεχιστεί.
Αναφερόμενος σε όλη τη διαδικασία των συνομι-
λιών στην Ελβετία, ο κ. Ακιντζί είπε ότι είχε γίνει 
αποδεκτό πως το Κραν Μοντανά θα ήταν η «τελευ-
ταία στάση» και υποστήριξε πως εκεί όλοι γνωρί-

ζουν πως η τουρκική και η τ/κ πλευρά συμπεριφέρ-
θηκαν μέσα σε λογικά πλαίσια, ωστόσο δεν έπραξε 
το ίδιο η ε/κ πλευρά, αλλά και πάλι η τ/κ πλευρά δεν 
έκλεισε την πόρτα του διαλόγου.
«Όσο υπάρχει το πρόβλημα θα συνεχισθεί η αναζή-
τηση λύσης. Μπορεί να αναπτυχθούν διαφορετικές 
προοπτικές λύσης ωστόσο ό,τι γίνεται θα γίνει μέσω 
διαπραγματεύσεων. Ακόμα και αν υπάρξει διαχω-
ρισμός, αυτό θα γίνει συζητώντας, συμφωνώντας. 
Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα του διαλόγου, αλλά 
αυτό το διάστημα είναι φανερό ότι δεν θα γίνουν 
συνομιλίες».
Οσον αφορά το τί θα γίνει μετά, ο Μουσταφά Ακι-
ντζί επανέλαβε τη θέση του ότι δεν θα συνεχιστούν 
διαπραγματεύσεις ανοικτού τέλους.
Σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να επιλύσουν εσωτε-
ρικά προβλήματα και να ενδυναμώσουν την «ΤΔΒΚ», 
όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος λέγοντας ότι «τα 
βήματα που πρέπει να κάνουμε στο δικό μας σπίτι 
δεν πρέπει να τα αναβάλλουμε για μια άλλη άνοιξη».

Ακιντζί: Δεν έχουμε κλείσει την 
πόρτα του διαλόγου

Η Κύπρος προς το Διάστημα μέσω 
του Excelsior

Η 
Κύπρος προχωρεί στο δρόμο του Διαστή-
ματος, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπη-
σης και της Παρατήρησης της Γης μέσω 
της δημιουργίας του «Κέντρου Αριστεί-

ας EXCELSIOR» στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του στρα-
τηγικού προγράμματος `Spreading Excellence and 
Widening Participation – Teaming` με την κοινοπρα-
ξία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συ-
νεργασία με το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής 
και Διαστήματος (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών και του Γερμανικό Ινστιτούτο για τη μελέτη 
της Τροπόσφαιρας (TROPOS) στη Λειψία.
Συγκεκριμένα, ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ αναφέρει ότι 
η πρόταση, με το ακρωνύμιο «EXCELSIOR» κατέ-
κτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 208 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 
“Teaming for Excellence” Φάση Α’, του προγράμμα-
τος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020, για την 
Έρευνα και την Καινοτομία, συγκεντρώνοντας βαθ-
μολογία 15 στα 15 («Άριστα»).
Το έργο «EXCELSIOR» (ERATOSTHENES: ‘EXcellence 
Research Centre for Earth SurveiLlance and Space-

Based MonItoring Of the EnviRonment’) έχει ως 
στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζο-
νται με την παρατήρηση της Γης μέσω της συνδυα-
στικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπι-
σκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και 
σε βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
των διεργασιών σε αυτό.
Ο τομέας του Περιβάλλοντος αναγνωρίστηκε 
από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη 
Κύπρο(S3Cy), ως η πρώτη οριζόντια προτεραιότητα 
για τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού.
Το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου σε 
πολλούς τομείς, ενισχύοντας σημαντικά τον αντί-
κτυπο των στοχευμένων περιφερειακών και εθνι-
κών επενδύσεων, δηλαδή, το περιβάλλον και τις 
ΤΠΕ. Το «Κέντρο Αριστείας EXCELSIOR» που θα 
προκύψει μέσω του υφιστάμενου δυναμικού του 
κέντρου Ερατοσθένης, με την εμπειρία και τις υπο-
δομές του, θα αποτελέσει κόμβο για δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης 
στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξαιτίας της 
γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου.

«
Η Κύπρος βρίσκεται στο παρά πέντε πριν την οριστικοποίηση 
της διχοτόμησης, υποστήριξε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Πρό-
εδρος, Σταύρος Μαλάς σε Διάσκεψη  Τύπου που παραχώρη-
σε, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Αθήνα.

Ο κ. Μαλάς σημείωσε ότι διεκδικεί την Προεδρία καθώς θεωρεί ότι 
πρεσβεύει μια διαφορετική και ρεαλιστική απάντηση για το μέλλον 
της Κύπρου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Σύμφωνα με τον κ. Μαλά η Κύπρος καλείται το επό-
μενο διάστημα να αντιμετωπίσει τρία μεγάλα στοιχήματα για το μέλ-
λον της.
Το πρώτο αφορά το Κυπριακό και τις προσπάθειες επίλυσής του. Ο κ. 
Μαλάς σημείωσε ότι το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά μας απομάκρυνε 
από τη λύση, την ίδια ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει 
πολιτική οικονομικοπολιτικής ενσωμάτωσης των κατεχομένων και της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, λόγω 
των χειρισμών της, η κατοχική δύναμη βρέθηκε στο απυρόβλητο από 
τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ. Αυτό, σημείωσε, αποτυπώνεται 
στην Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ της οποίας τα συμπεράσματα δεν συνά-
δουν καθόλου με το αφήγημα του κ. Αναστασιάδη.
«Αν μας μείνει οριστικά η διχοτόμηση και η κατοχή θα είναι η απαρχή 
μιας νέας εποχής ανασφάλειας και περιπετειών για τον τόπο μας. Αυτό 
θα είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση, η μεγαλύτερη ήττα για το λαό μας 
και την ιστορία του τόπου», σημείωσε ο κ. Μαλάς.
Παράλληλα, ο κ. Μαλάς σημείωσε ότι η δική του πρόταση διαχείρισης 
του Κυπριακού χαρακτηρίζεται από τρία βασικά σημεία: α) αξιοποί-
ηση όσων συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες τα τελευταία εννέα χρόνια, 
β) διασφάλιση των θέσεων που καταγράφονται στο Πλαίσιο του ΓΓ 
του ΟΗΕ και οι οποίες περιλαμβάνουν θετικές θέσεις, όπως η κατάρ-
γηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων από την 
πρώτη μέρα λύσης και την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων 
εντός σύντομου χρονοδιαγράμματος, γ) Διαπραγμάτευση των εναπο-
μεινάντων βασικών θεμάτων με αποφασιστικότητα και αξιοπιστία.
Το δεύτερο στοίχημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μαλάς αφορά το 
μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. «Όντως βγήκαμε τυπικά 
από το μνημόνιο και καταγράφεται ανάπτυξη, αλλά πρέπει να διερω-
τηθούμε για το ποιος πλήρωσε το τίμημα, πώς θα επιμεριστούν τα 
οφέλη από την όποια ανάπτυξη και πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα 
οδηγηθεί η οικονομία σε νέα κρίση».
Ο κ. Μαλάς ανέλυσε το οικονομικό του πρόγραμμα το οποίο περιλαμ-
βάνει: κονδύλια για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και της βελτίωσης του του-
ριστικού προϊόντος, εφαρμογή του ΓΕΣΥ και διατήρηση των ημικρα-
τικών οργανισμών στο κράτος με εκσυχρονισμό της λειτουργίας τους.
Επιπλέον, ο υποψήφιος Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του για 
τουλάχιστον ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο υπουργικό συμ-
βούλιο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Σε σχετική ερώτηση για το τι έγινε στο Κραν Μοντανά, ο κ. Μαλάς 
σημείωσε ότι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για λύση του Κυπριακού και 
κατηγόρησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για έλλειψη πολιτικής βού-
λησης. Υποστήριξε ότι θα έπρεπε να επιμείνει η ελληνοκυπριακή 
πλευρά να μεταφερθούν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο πρωθυ-
πουργών, κάτι που θα ανάγκαζε και την Τουρκία να εκφράσει τις 
πραγματικές της θέσεις.

Μαλάς: ‘Βρισκόμαστε στο 
παρά 5 οριστικοποίησης 
της διχοτόμησης’
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Σ
το στάδιο της τελικής 
αγόρευσης της Κατη-
γορούσας Αρχής και 
πριν από την τελική 

ετυμηγορία του δικαστηρίου 
βρίσκεται η εκδίκαση της 1ης 
ποινικής υπόθεσης εναντίον 
της Τράπεζας Κύπρου και των 
πέντε πρώην ανώτατων στε-
λεχών της με κύρια κατηγορία 
αυτή της χειραγώγησης της 
αγοράς μεταξύ 14/06/2012 και 
26/06/2012.
Κατηγορούμενοι στην υπό-
θεση, εκτός από την Τράπεζα 
Κύπρου ως νομικό πρόσωπο, 
είναι οι Θεόδωρος Αριστοδή-
μου, Αντρέας Αρτέμης, Ανδρέας 
Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή και 
Γιάννης Πεχλιβανίδης.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης 
των κατηγορουμένων έχουν 
ήδη ολοκληρώσει τις τελικές 
τους αγορεύσεις και σήμερα 
ήταν η σειρά της εκπρόσωπου 
της Κατηγορούσας Αρχής Πολί-
νας Ευθυβούλου Ευθυμίου για 
να προβεί στη δική της τελική 
αγόρευση.
Κατά τη σημερινή ακροαματική 
διαδικασία ενώπιον του Μόνι-
μου Κακουργιοδικείου Λευκω-
σίας, η κα. Ευθυβούλου κατέ-
θεσε στο δικαστήριο το πρώτο 
μέρος της γραπτής αγόρευσής 
της και απάντησε σε κάποιες 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των 
μελών του Κακουργιοδικείου. 
Το πρώτο μέρος της αγόρευσης 
της Κατηγορούσας Αρχής περι-
λαμβάνει την ανάλυση της μαρ-
τυρίας των κατηγορουμένων 
και ορισμένων μαρτύρων κατη-
γορίας ως επίσης και απαντή-
σεις στα όσα οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης υποστήριξαν κατά τις 
αγορεύσεις τους.
Η κα. Ευθυβούλου θα κατα-
θέσει το δεύτερο και τελευ-
ταίο μέρος της αγόρευσής της 
που αφορά την ανάλυση όλων 
των νομικών ζητημάτων που 
προέκυψαν κατά την εκδίκαση 
της υπόθεσης την ερχόμενη 
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 9 
το πρωί.

Τελική αγόρευση 
της ΚΑ στην 1η 
υπόθεση της Τρ. 
Κύπρου

Τα δύο νομοσχέδια για 
σύσταση και λειτουργία της 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς και Διαφάνεια 
στις Διαδικασίες Λήψης 
Δημοσίων Αποφάσεων 
και Συναφών Θεμάτων 
(lobbying) παρουσίασε 
σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης Ιωνάς Νικολάου.

Σ
το πλαίσιο της παρουσία-
σης των δύο νομοσχεδίων 
η οποία διεξήχθη στην αί-
θουσα πολλαπλής χρήσης 

του Υπουργείου Οικονομικών, πα-
ρουσία μεταξύ άλλων του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Κώ-
στα Κληρίδη και του Αρχηγού Α-
στυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστό-
μου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τό-
νισε για ακόμη μια φορά την απο-
φασιστικότητα της Κυβέρνησης 
για πάταξη κάθε μορφής διαφθο-
ράς στο τόπο μας, υποδεικνύοντας 
ότι για να επιτευχθεί αυτός ο δύ-
σκολος στόχος χρειάζονται τα α-
παραίτητα όπλα και η συνεργασία 
όλων και πως ως εκ τούτου αποτε-
λεί πρωταρχική σημασία η υιοθέ-
τηση του νομικού πλαισίου από τη 
Βουλή ώστε να καταστεί δυνατή 
η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.

«Ο περί Σύστασης και Λειτουρ-
γίας της Ανεξάρτητης Αρχής 
κατά της Διαφθοράς Νόμος του 
2017»
—————
Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο 
παρουσίασε ο Ιωνάς Νικολάου 
προνοεί την εγκαθίδρυση Ανεξάρ-
τητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
της Αρχής και δύο μέλη.

Όπως εξήγησε ο κ. Νικολάου η 
Αρχή θα έχει ως κύρια ευθύνη να 
αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτο-
βουλίες και ενέργειες για τη δια-
σφάλιση της συνεκτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των δρά-
σεων των υπηρεσιών του δημό-
σιου, του ευρύτερου δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
διαφθοράς.
Κάθε τρεις μήνες ο Πρόεδρος της 
Αρχής θα υποβάλλει στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων συνοπτικό σημεί-
ωμα στο οποίο γίνεται συνοπτική 
αναφορά στις εκθέσεις που υπο-
βλήθηκαν σε κάθε αρμόδια αρχή. 
Στο σημείωμα θα επισυνάπτε-
ται και το κείμενο οποιασδήποτε 
έκθεσης ή εγκυ-
κλίου η οποία, κατά 
την κρίση του Προέ-
δρου, αφορά σημα-
ντική υπόθεση.
Επίσης ο Πρόεδρος 
της Αρχής θα υπο-
βάλλει στον Πρό-
εδρο της Δημο-
κρατίας, το αργότερο μέχρι την 
31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, 
έκθεση για την άσκηση της απο-
στολής και των αρμοδιοτήτων της 
με παρατηρήσεις και εισηγήσεις 
του αναφορικά με την αξιολόγηση 
των κινδύνων από φαινόμενα 
διαφθοράς. Η ετήσια Έκθεση της 
Αρχής θα κατατίθεται στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, αμέσως μετά την 
υποβολή της στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, και θα δημοσιεύε-
ται.
Αυστηρά πρόστιμα προβλέπει 
το νομοσχέδιο για οποιονδή-
ποτε παρέχει στην Αρχή ψευδείς 
ή παραπλανητικές πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε πρό-

σωπο παρέχει στην Αρχή εκ προ-
θέσεως, ψευδείς ή παραπλανητι-
κές πληροφορίες, ή παρέχει πλη-
ροφορίες ή στοιχεία που γνω-
ρίζει ότι αυτά είναι ανακριβή ή 
για τα οποία έχει εύλογο λόγο να 
πιστεύει ότι δεν είναι ακριβή, είναι 
ένοχο αδικήματος και, σε περί-
πτωση καταδίκης του, θα υπόκει-
ται σε φυλάκιση που δεν θα υπερ-
βαίνει τα τρία (3) έτη και σε χρημα-
τική ποινή που δεν θα υπερβαίνει 
τις €50.000.
Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή 
παραλείπει να παραχωρήσει στην 
Αρχή απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
πληροφορίες, έγγραφα, βιβλία, 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
και αρχεία της δημόσιας υπηρε-
σίας, για θέματα που αφορούν 

τη διάπραξη αδι-
κήματος διαφθο-
ράς και απάτης ή με 
οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο παρεμποδί-
ζει ή παρακωλύει 
την διεξαγωγή του 
ερευνητικού έργου 
της Αρχής ε ίναι 

ένοχο αδικήματος και σε περί-
πτωση καταδίκης του, θα υπόκει-
ται σε φυλάκιση που δεν θα υπερ-
βαίνει το ένα (1) έτος και σε χρημα-
τική ποινή που δεν θα υπερβαίνει 
τις €10.000.

«Ο περί της Διαφάνειας στις 
Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων 
Αποφάσεων και Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2017»
——————
Πρόκειται για την εισαγωγή για 
πρώτη φορά ρύθμισης του γνω-
στού Lobbying, κάτι που περιλαμ-
βανόταν στις εισηγήσεις της επι-
τροπής GRECO.
Όπως εξήγησε ο Υπουργός Δικαι-
οσύνης σκοπός του Νόμου είναι 

η λογοδοσία και διασφάλιση της 
διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης 
δημοσίων αποφάσεων που αφο-
ρούν την εκτελεστική και νομοθε-
τική εξουσία, εξαιρουμένων των 
δημοσίων συμβάσεων και ατο-
μικών δικαιωμάτων (π.χ. άδειες 
οικοδομής).
Ως αρμόδια Αρχή για την εφαρ-
μογή του Νόμου ορίζεται η Ανε-
ξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθο-
ράς η οποία καταρτίζει μητρώο 
με την ονομασία «Μητρώο 
Εγγραφής», στο οποίο εγγράφε-
ται κάθε πρόσωπο το οποίο προ-
τίθεται να εμπλακεί σε τέτοιες 
διαδικασίες.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο, η εγγραφή στο 
Μητρώο θα γίνεται μετά από 
αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
για να εμπλακεί στις διαδικασίες 
αυτές, η οποία και θα αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση, και για 
το σκοπό ο ενδιαφερόμενος θα 
υποβάλλει τα προσωπικά του 
στοιχεία και την ομάδα ειδικού 
ενδιαφέροντος (lobby) που αντι-
προσωπεύει και τους τομείς δρα-
στηριοποίησης του.
Στις περιπτώσεις που ο αντιπρό-
σωπος ή η ομάδα ειδικού ενδια-
φέροντος είναι νομικό πρόσωπο, 
τότε είναι υποχρεωμένο να δηλώ-
σει τα στοιχεία των πραγματικών 
δικαιούχων και των προσώπων 
που πραγματικά ελέγχουν αυτό.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια 
έναρξης του δημόσιου διαλόγου 
με όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, τα δύο νομοσχέδια αναρ-
τήθηκαν σήμερα, στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης και Δημοσίας Τάξεως, http://
www.mjpo.gov.cy. Τυχόν σχόλια/
απόψεις και εισηγήσεις θα πρέπει 
να υποβληθούν μέχρι τις 15 Νοεμ-
βρίου 2017.

Τα νομοσχέδια για διαφθορά-διαφάνεια 
παρουσίασε Ι. Νικολάου
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Ο
ι τελευταίες κυρώσεις που επέ-
βαλαν οι ΗΠΑ κατά τη Ρωσίας α-
ποσκοπούν στο να εκτοπίσουν τη 
Ρωσία από την ενεργειακή αγορά 

της Ευρώπης, ώστε η Ευρώπη να αγοράζει 
το πιο ακριβό αμερικανικό υγροποιημένο 
αέριο (LNG).
Την δήλωση αυτή έκανε ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια ομιλίας 
του σε συνεδρία της Διεθνούς Λέσχης «Βαλ-
ντάι» (Vladai).
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πολιτική στις διε-
θνείς υποθέσεις όλο και πιο συχνά εμπλέκε-
ται στις οικονομικές σχέσεις. «Έτσι το πακέτο 
των κυρώσεων, που υιοθέτησε πρόσφατα 
το αμερικανικό Κογκρέσο, απροκάλυπτα 

έχει στόχο  να εκτοπίσει την Ρωσία από τις 
ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές και να υπο-
χρεώσει την Ευρώπη να καταναλώνει το πιο 
ακριβό υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό 
αέριο, παρότι κι εκεί οι ποσότητες τους δεν 
επαρκούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πού-
τιν.    
Ο Ρώσος πρόεδρος επέστησε παράλληλα 
την προσοχή στις προσπάθειες που κατα-
βάλλονται να παρεμποδισθούν τα έργα 
κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου νέων 
οδεύσεων, παρότι μια τέτοια διαφοροποί-
ηση από λογιστική απόψεως είναι «πιο απο-
δοτική από οικονομικής απόψεως, πιο συμ-
φέρουσα για την Ευρώπη, ενώ ενισχύει την 
ασφάλεια της».

Σ
υνεχίζεται η ευρωπαϊκή Σύνοδος 
Κορυφής στις Βρυξέλλες, που ξε-
κίνησε νωρίτερα σήμερα και ολο-
κληρώνεται την Παρασκευή. 

Για μια ακόμα φορά, δεν αναμένο-
ν ται -σημαντικές- αποφάσεις, καθώς 
το μέχρι πρότινος κυρίαρχο ζήτημα του 
Brexit παραμένει στάσιμο, αφού δεν έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις δια-
πραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετα-
νίας από την ΕΕ.
Έτσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εσ τιάζουν 
πλέον στο θέμα των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων της Τουρκίας, στην κλιμακού-
μενη ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βόρεια 
Κορέα, στο όραμα Μακρόν για την ΕΕ του 
μέλλοντος, αλλά και στις εξελίξεις ανα-
φορικά με την ανεξαρτησία της Καταλο-
νίας. 
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, Ντόναλντ Τουσκ, αναμένεται να 
προκρίνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
13 Συνόδων Κορυφής μέσα στα επό-
μενα δύο χρόνια, με στόχο να δοθεί νέα 
ώθηση στην ΕΕ, μετά το Brexit. Παράλ-
ληλα, προτού σχηματι-
στεί κυβερνητικός συνα-
σπισμός στη Γερμανία και 
μετά τις αυστριακές εκλο-
γές, ο Γάλλος πρόεδρος 
προσήλθε στη Σύνοδο με 
μεταρρυθμισ τ ική ατζέ-
ν τα και με αίτημα την 
ανάδειξη ενός υπουργού 
Οικονομικών για την ΕΕ 
και τη δημιουργία κοινού προϋπολογι-
σμού.
«Θα συζητήσουμε το θέμα του πυρηνι-
κού προγράμματος του Ιράν, το οποίο 
και στηρίζουμε» δήλωσε από την πλευρά 
της η Άνγκελα Μέρκελ, προσερχόμενη 
στη Σύνοδο, έπειτα από τις δηλώσεις της 
αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με τις 
οποίες η συμφωνία θα πρέπει να βελτι-
ωθεί ή να ακυρωθεί. Όσον αφορά στο 
θέμα της Τουρκίας, η Γερμανίδα καγκελά-
ριος ανέφερε ότι η χώρα έχει κάνει σπου-
δαία δουλειά όσον αφορά στην τήρηση 
της συμφωνίας με την ΕΕ όσον αφορά 
στο προσφυγικό.

Κάλεσε ωστόσο τους αξιωματούχους της 
ΕΕ να «παγώσουν» τα ευρωπαϊκά κονδύ-
λια που προορίζονται για την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ένωση, λόγω αυταρχικής 
πολιτικής από την πλευρά της Άγκυρας. 
«Η νομοθεσία της Άγκυρας κινείται προς 
τη λάθος κατεύθυνση» δήλωσε προσερ-
χόμενη στη Σύνοδο, παραπέμποντας στις 
μαζικές εκκαθαρίσεις από το καθεστώς 
Ερντογάν, που ακολούθησαν την από-
πειρα πραξικοπήματος.
Αναφερόμενη, δε, στο Brexit, η Άνγκελα 
Μέρκελ μίλησε για την... «πρόοδο που 
έχει σημειωθεί». Κάτι ανάλογο έκανε 
και η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα 
Μέι, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές 
συζητήσεις θα αφορούν και σε θέματα 
άμυνας, ασφάλειας και μετανάστευσης.
Ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σ το 
ακριβές ποσό που θα καταβάλλει η Βρε-
τανία μετά την έξοδό της από την ΕΕ και 
στάθηκε στο θέμα των δικαιωμάτων που 
θα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στη «μετά 
Brexit» εποχή.

Στήριξη από Γερμα-
νία και Γαλλία για 
την Καταλονία
Την απερίφρασ τη σ τή-
ριξή τους στην ισπανική 
κυβέρνηση εξέφρασαν οι 
ηγέτες Γερμανίας και Γαλ-
λίας, προσερχόμενοι στη 
Σύνοδο Κορυφής,  την 
ώρα που η κυβέρνηση 

Ραχόι σχεδιάζει να αναστείλει την αυτο-
νομία της Καταλονίας.

«Ελπίζουμε ότι είναι εφικτό να βρεθούν 
λύσεις βάσει του ισπανικού Συντάγμα-
τος» επισήμανε η Μέρκελ, ενώ μήνυμα 
ενότητας προς την Ισπανία έστειλε και ο 
Μακρόν, ο οποίος θα έχει και συνάντηση 
με τον Μαριάνο Ραχόι.
Βέλγιο και Λουξεμβούργο τόνισαν, από 
την πλευρά τους, την ανάγκη διεξαγω-
γής διαλόγου ανάμεσα σε Μαδρίτη και 
Καταλονία, με στόχο την εκτόνωση της 
κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν 
αποτελεί λύση.

Μέρκελ στη Σύνοδο Κορυφής: 
«Παγώστε» τα κονδύλια για την 
ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ
Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος στηρίζουν την κυβέρνηση 
Ραχόι στη διένεξη με την Καταλονία - Σε δεύτερη μοίρα το «παγωμένο» Brexit 

Πούτιν: Στόχος των ΗΠΑ είναι να 
εκτοπίσουν τη Ρωσία από την 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας
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Εμπλοκή πρώην ισχυρού υπουργού της 
κυβέρνησης Έντι Ράμα, αποκαλύπτεται 
μετά την εξάρθρωση από τις ιταλικές 
Αρχές, διεθνούς κυκλώματος διακίνησης 
μαριχουάνας και όπλων

Δ
ικαστικές και αστυνομικές έρευνες 
από τη γείτονα χώρα έχουν σα χέρια 
τους ισχυρές αποδείξεις πως τα ναρ-
κωτικά περνούσαν από την Αλβανία 

στην Ιταλία μέσω και των Ελληνικών συνόρων, 
πολλές φορές με ένα από τα κρατικά αυτοκίνητα 
του πρώην υπουργού. 
Από τις καταθέσεις και τη δικαστική έρευνα, 
προκύπτει πως το καρτέλ χρησιμοποιούσε 
διεφθαρμένους υψηλόβαθμους αστυνομι-
κούς στα σύνορα, ενώ κάποια από τα έσοδα 
φέρεται να τα επέστρεφε στον ισχυρό πολιτικό, 
πρώην υπουργό εσωτερικών της Αλβανίας Σαϊ-
μίρ Ταχίρι.
Ο πρωτοκλασάτος υπουργός του Ράμα όμως, 
ο οποίος απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση 
τον περασμένο Μάρτιο, όπως αποκαλύπτεται 
έχει παρελθόν.
Συγκεκριμένα απασχολούσε τον Τύπο από το 
2015 όταν κατηγορήθηκε δημόσια πως προστα-
τεύει ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτι-
κών από την Αλβανία, στην Ιταλία. Αυτό συνέβη 
μετά τις καταγγελίες του επικεφαλής της συνορι-
ακής αστυνομίας της Αυλώνας ( παραθαλάσσια 
πόλη της Αλβανίας), Dritan Zagani, o οποίος τον 
κατηγόρησε δημόσια ότι είναι συνδεδεμένος 
με ένα εγκληματικό δίκτυο το οποίο διακινεί 
τόνους μαριχουάνας από τα Βαλκάνια. 

Πολιτικός σεισμός στην Αλβανία 
Στην Αλβανία, η είδηση της σύλληψης του διακι-
νητή Moisi Habilaj προκάλεσε πολιτικό σεισμό. 
Ο 39χρονος βαρόνος του διεθνούς καρτέλ δια-
κίνησης μαριχουάνας και όπλων (καλασνικοφ), 
ο οποίος συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές σε 
επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Δευτέρα, πρόεκυψε πως είναι συγγενής 
(ξάδελφος) του Σαϊμίρ Ταχίρι. 
Μετά τις αποκαλύψεις του αστυνομικού που 
κατήγγειλε τον υπουργό – ο οποίος αναγκά-
στηκε να καταφύγει στην Ελβετία επειδή τον 
εποπτεύθηκαν ότι έδινε πληροφορίες στις Ιτα-
λικές Αρχές- τα ξαδέρφια του πολιτικού άρχι-
σαν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά χρησιμοποι-
ώντας ακόμα και το ιδιωτικό αυτοκίνητό του. 
Ένα Audi A8 το οποίο περνούσε συχνά τα ελλη-
νικά σύνορα και όχι μόνο. Αν και ο υπουργός 
ισχυρίστηκε στις δικαστικές αρχές ότι πούλησε 
το αυτοκίνητο από το 2013 οι αποδείξεις που 
έχουν στα χέρια τους οι ιταλικές αρχές είναι δια-

φορετικές, καθώς εμπλέκουν στο κύκλωμα και 
το όνομά του μέσω καταγεγραμμένων συνο-
μιλιών.

Pερνούσαν και από την Ελλάδα 
Ο Αλβανός ξάδελφος λοιπόν Moisi Habilaj, στη 
Σικελία είχε στήσει τη γέφυρα διακίνησης των 
ναρκωτικών χάρη σε ένα δίκτυο το οποίο είχε 
την ικανότητα να αγοράζει εκατοντάδες κιλά 
μαριχουάνας και στη συνέχεια να τη διακινεί 
στα σημεία προορισμού, μεταξύ αυτών και η 
Ελλάδα. 
Στην Αλβανία, ο συγγενής του υπουργού ήταν 
απλά ύποπτος. Ποτέ όμως δεν ερευνήθηκε και 
ποτέ δεν συνελήφθη. Όμως σύμφωνα με την 
έρευνα των ιταλικών Αρχών, υπάρχουν φωτο-
γραφίες του ιδίου μαζί με τον αρχηγό της συνο-
ριακής αστυνομίας στην περιοχή της Χειμάρ-
ρας. Μια καλοστημένη δουλειά, προφανώς με 
τις πλάτες της Αλβανικής Αστυνομίας, η οποία 
ξεκινούσε από την Αλβανία και τελείωνε στη 
Σικελία, μέσω όμως και της Ελλάδας.
Οι ιταλικές Αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία 
τα οποία οδηγούν σε ονόματα και επώνυμα. Στο 
κύκλωμα εμπλέκεται και ο άλλος ξάδελφος του 
υπουργού, ο Florian Habilaj. Ο συγκεκριμένος 
θεωρείται επικίνδυνος και αδίστακτος από τις 
Ιταλικές Αρχές.
Για τα ξαδέλφια του υπουργού η Αλβανία 
υπήρξε ο παράδεισος όπου μπορούσαν να 
κάνουν τις δουλειές τους ανενόχλητοι υπό την 
προστασία των Αρχών και με εσωτερική πλη-
ροφόρηση.

Διεφθαρμένοι αστυνομικοί προστά-
τευαν τους διακινητές 
Σε μια από τις παρακολουθήσεις των Ιταλικών 
Αρχών, στην Κατάνια, πάρθηκαν σημαντικές 
πληροφορίες για την δράση του κυκλώματος. 
Σε συνάντηση που καταγράφηκε, οι Αλβανοί 
διακινητές αναφέρουν σε Ιταλό πως αν έρθει 
στην Αλβανία να ξέρει πως η αστυνομία εκεί 
είναι διεφθαρμένη και πως πολλές φορές βοη-
θάει στη διακίνηση των ναρκωτικών.
 Έπειτα από πολύμηνες παρακολουθήσεις και 
έρευνες οι ιταλικές Αρχές κατάφεραν να απο-
μονώσουν συνομιλίες των εμπλεκομένων οι 
οποίες αναφέρονται στον πρώην υπουργόΈ-
πειτα από πολύμηνες παρακολουθήσεις και 
έρευνες οι ιταλικές Αρχές κατάφεραν να απο-
μονώσουν συνομιλίες των εμπλεκομένων οι 
οποίες αναφέρονται στον πρώην υπουργό. Ο 
ξάδελφος ακούγεται να μιλάει για ποσά που 
πρέπει να επιστραφούν στο πολιτικό πρόσωπο. 
Συγκεκριμένα μερικές χιλιάδες ευρώ για τη 
μητέρα του υπουργού και μεγαλύτερα ποσά για 
τον ίδιο τον πολιτικό.

Albanian connection: 
Ναρκέμποροι με πολιτική κάλυψη

Ό
χι απλώς είχε παράνομη σεξου-
αλική σχέση με τον κυβερνήτη 
του πυρηνικού υποβρυχίου του 
βρετανικού πολεμικού ναυτι-

κού, αλλά η 25χρονη ανθυποπλοίαρχος 
Ρεμπέκα Έβανς έκανε σεξ μαζί του φορώ-
ντας το πηλήκιο του και τις χρυσές επωμί-
δες του! 
Οι νέες καυτές λεπτομέρειες που έρχονται 
στο φως σχετικά με το ροζ σκάνδαλο στο 
υποβρύχιο προκαλούν σοβαρές αναταρά-
ξεις στο ναυτικό, καθώς η νεαρή υπολο-
χαγός έκανε «άγρια παιχνίδια» φορώντας 
την στολή του κυβερνήτη, όπως καταγγέλ-
λουν συνάδελφοί της. 
Η 25χρονη μάλιστα, που σύμφωνα με τις 
καταγγελίες είχε σεξουαλικές σχέσεις με 
τον 41χρονο διοικητή του υποβρυχίου 
Στιούαρτ Αρμστρονγκ, λέγεται πως φορώ-
ντας την στολή έκανε πλάκα σε συναδέλ-
φους της δίνοντάς τους εντολές! Το γεγο-
νός αυτό ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι για 
τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού της 
Βρετανίας που έβλεπαν ξεκάθαρα μπρο-

στά στα μάτια τους να παραβιάζεται ένας 
από τους πιο σοβαρούς κανόνες: Απαγο-
ρεύεται η σύναψη σχέσης μεταξύ μελών 
του πληρώματος. Τουλάχισ τον πέν τε 
αξιωματικοί, λέγεται πως απείλησαν με 
μαζική παραίτηση εάν οι ανώτεροί τους 
δεν έδιναν λύση στο θέμα. 
Πλέον όμως, η ανθυποπλοίαρχος Έβανς 
απειλείται με χρηματικό πρόστιμο ή και 
καθυστέρηση ανέλιξης στις βαθμίδες του 
Ναυτικού, ενώ ο Διοικητής Άρμστρονγκ 
βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, όσο διαρκεί 
η έρευνα για τις καταγγελίες. 
Η σχέση των δύο πάντως δεν είναι η μόνη 
που απασχολεί τους ανώτερους αξιωμα-
τικούς του βρετανικού πολεμικού ναυτι-
κού, καθώς με τις ίδιες κατηγορίες απο-
πέμφθηκε από το ίδιο υποβρύχιο και βρί-
σκεται επίσης σε διαθεσιμότητα και ο δεύ-
τερος τη τάξει αξιωματικός, ο 36χρονος 
υποπλοίαρχος Μάικλ Στιλ, καθώς σύμ-
φωνα με τις καταγγελίες είχε και αυτός 
σεξουαλικές σχέσεις με άλλη γυναίκα, 
μέλος του πληρώματος.

Σκάνδαλο στο Βρετανικό Ναυτικό: 
Φορούσε τη στολή του κυβερνήτη και 
έκανε σεξ μαζί του!

Η στιγμή που ο Πούτιν σκάει στα 
γέλια με την απίστευτη ατάκα 
υπουργού του
Ο Ρώσος υπουργός Αγροτικής 
Οικονομίας πρότεινε την εξαγωγή 
χοιρινού κρέατος σε χώρες 
της Ασίας, εκ των οποίων και η 
Ινδονησία που στην πλειονότητά 
τους οι πολίτες της είναι... 
μουσουλμάνοι 

Μ
ία άστοχη... ατάκα του Ρώ-
σου υπουργού Αγροτικής Οι-
κονομίας Αλεξάντερ Τκατσόφ 
για... εξαγωγή χοιρινού κρέα-

τος στην μουσουλμανική κατά βάση Ινδο-
νησία, έκανε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πού-
τιν να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια 
του. 
Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στις 13 Οκτω-
βρίου για την ανάπτυξη στον τομέα της 
αγροτικής οικονομίας, ο Τκατσόφ πρότεινε 

να αυξηθούν οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος 
στην Ασία. 
«Οι Γερμανοί στέλνουν τη μισή παραγωγή 
χοιρινού τους σε εξαγωγές. Κοιτάξτε τους 
αριθμούς της Γερμανίας: παράγουν 5,5 
εκατομμύρια τόνους χοιρινού το χρόνο και 
από αυτό σχεδόν τα τρία εκατομμύρια εξά-
γονται σε όλες τις χώρες, όπως την Κίνα, 
την Ινδονησία, την Ιαπωνία την Κορέα και 
άλλες», τόνισε ο Ρώσος υπουργός. 
Και έκπληκτος ο Πούτιν απαντά: «Η Ινδονη-
σία είναι μουσουλμανική χώρα. Δεν τρώνε 
εκεί χοιρινό», υπενθυμίζοντάς του με λίγα 
λόγια ότι το χοιρινό κρέας είναι απαγορευ-
μένο στη μουσουλμανική θρησκεία.
«Πολύ καλά», είπε ο Τκατσόφ, πριν προ-
σθέσει: «Και ποια η διαφορά»;
Τότε ήταν που ο Πούτιν έκανε τη χαρακτη-
ριστική κίνηση βάζοντας τα χέρια του στο 
πρόσωπό του και έσκασε στα γέλια...
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Σ
το χάος απειλούν να βυθίσουν την Ι-
σπανία και την Καταλονία Ραχόι και 
Πουτζδεμόντ με τους δύο ηγέτες να 
ανταλλάσουν τελεσίγραφα και την ι-

βηρική χώρα να παραμένει δέσμια των χειρι-
σμών της Μαδρίτης αλλά και της Καταλονίας.
Η απάντηση του Πουτζδεμόντ στο τελεσί-
γραφο Ραχόι για το αν θα κηρύξει την ανε-
ξαρτησία της επαρχίας έγινε με δικό του 
τελεσίγραφο χωρίς όμως να δώσει σαφή 
απάντηση. Ο Ραχόι απειλεί ότι το Σάββατο 
θα ενεργοποιήσει το άρθρο 155 του Συντάγ-
ματος με τους Καταλανούς να ετοιμάζονται 
για νέες κινητοποιήσεις, όπως αναφέρουν 
τα διεθνή ΜΜΕ.
Ο Καταλανός πρωθυπουργός στην επιστολή 
που έστειλε το πρωί της Πέμπτης δήλωσε 
ότι το κοινοβούλιο της επαρχίας θα μπο-
ρούσε να ψηφίσει για την επίσημη κήρυξη 
της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία, αν η 
Μαδρίτη αρνηθεί τον διάλογο με την Κατα-
λονία. 
«Αν η κυβέρνηση εξακολουθήσει να εμπο-
δίζει τον διάλογο και συνεχίσει την κατα-
στολή, το καταλανικό κοινοβούλιο θα μπο-
ρούσε να προχωρήσει, αν κριθεί σωστό, 
στην ψηφοφορία για την επίσημη κήρυξη 
της ανεξαρτησίας» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά στον Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο 
Ραχόι.
Μισή ώρα αργότερα, η κυβέρνηση της 
Μαδρίτης έδειξε τα... δόντια της στην Κατα-
λονία ανακοινώνοντας ότι, το υπουργικό 
συμβούλιο της Ισπανίας θα προχωρήσει το 
Σάββατο στην ενεργοποίηση του άρθρου 
155 του Συντάγματος. Το άρθρο προβλέπει 

τη δυνατότητα αναστολής της αυτονομίας 
της Καταλονίας. Συγκεκριμένα επιτρέπει στη 
Μαδρίτη να αναλάβει την απευθείας διακυ-
βέρνηση οποιασδήποτε από τις δεκαεπτά 
αυτόνομες περιοχές, ακόμα και με τη βία, 
καθαιρώντας την τοπική κυβέρνηση και δια-
λύοντας το τοπικό κοινοβούλιο.
Υπενθυμίζεται ότι, η συντηρητική κυβέρ-
νηση του Ισπανού πρωθυπουργού, 
Μαριάνο Ραχόι είχε προειδοποιήσει ότι θα 
αναλάβει τον έλεγχο της επαρχίας, ενερ-
γοποιώντας το άρθρο 155 του Συντάγμα-
τος αν η Καταλονία δεν δώσει ούτε σήμερα 
μια ξεκάθαρη απάντηση με ένα «ναι» ή ένα 
«όχι». Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από τη 
δικτατορία του Φράνκο.

Τι θα κάνει η Μαδρίτη
Προς το παρόν η Μαδρίτη δεν έχει διευκρι-
νίσει ποια μέτρα θα ληφθούν στο πλαίσιο 
της αναστολής της αυτονομίας της Καταλο-
νίας, η οποία μπορεί να τεθεί σε ισχύ από 
το τέλος του μήνα, έπειτα από συζήτηση στη 
Γερουσία.
Ήδη η ισπανική κυβέρνηση έχει αναλάβει 
τον έλεγχο των οικονομικών της επαρχίας. 
Επίσης μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο της 
αστυνομίας της και να αντικαταστήσει τους 
αυτονομιστές ηγέτες.
Από την πλευρά της η καταλανική κυβέρ-
νηση έχει τονίσει ότι αν η Μαδρίτη ενεργο-
ποιήσει το άρθρο 155, θα κηρύξει επισή-
μως την ανεξαρτησία της. Όμως ποιος θα την 
αναγνωρίσει; Προς το παρόν η Καταλονία 
δεν έχει σημαντικούς συμμάχους στη διε-
θνή κοινότητα.

Ραχόι: Το Σάββατο 
αναστέλλουμε την αυτονομία 
της Καταλονίας

Περίπου 100.000 Κούρδοι έχουν 
εγκαταλείψει την πολυφυλετική 
πόλη του Κιρκούκ από τη Δευτέρα, 
όταν οι ιρακινές δυνάμεις 
ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής, 
δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι 
της ημιαυτόνομης Περιφερειακής 
Κυβέρνησης του Κουρδιστάν

Ο 
φόβος ταραχών και ξεσπάσμα-
τος σεχταριστικής βίας μεταξύ 
των διαφόρων θρησκευτικών 
και φυλετικών ομάδων που συ-

νυπάρχουν στην πόλη, τους ώθησε στην 
επιλογή της φυγής. Ειδικά, κύριος φόβος 
των Κούρδων κατοίκων της πόλης είναι οι 
επιθέσεις από μέλη των σιιτικών πολιτοφυ-
λακών που συνέβαλαν στην ανακατάληψη 
της πόλης και της ευρύτερης πετρελαιοπα-
ραγωγικής περιοχής που την περιβάλλει.  
Συγκεκριμένα, περίπου 18.000 οικογέ-
νειες έχουν καταφύγει στις 
κουρδικές μητροπόλεις της 
Αρμπίλ και της Σουλεϊμανί-
για, δήλωσε στους δημο-
σιογράφους ο κυβερνή-
της της Αρμπίλ, Ναουζάντ 
Χάντι. Ένας από τους συμ-
βούλους του δήλωσε στο 
πρακτορείο Reuters πως 
συνολικά περίπου 100.000 
άνθρωποι εγκατέλειψαν τήν πόλη του Κιρ-
κούκ, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται 
περίπου στο ένα εκατομμύριο κατοίκους. 
Σύμφωνα με τον Χεμίν Χαουραμί, κορυ-
φαίο συνεργάτη του Κούρδου προέδρου 
Μασούντ Μπαρζανί, οι χιλιάδες Κούρδοι 
εγκατέλειψαν την πόλη, για να διαφύγουν 
από «το πλιάτσικο και τη σεχταριστική 
καταπίεση» των σιιτών παραστρατιωτικών. 
Οι Κούρδοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πλη-
θυσμιακή ομάδα του Κιρκούκ, στην οποία 
ζουν επίσης σιίτες Τουρκμένοι, Άραβες 
σουνίτες μουσουλμάνοι και χριστιανοί. 

Σύλληψη ανώτατου Κούρδου αξι-
ωματούχου
Στο μεταξύ, δικαστήριο της Βαγδάτης 
εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης 
σε βάρος του Κοσράτ Ρασούλ, αντι-
προέδρου της αυτόνομης περιφέρειας 

του Ιρακινού Κουρδιστάν και υψηλό-
βαθμου αξιωματούχου της Πατριωτι-
κής Ένωσης του Κουρδιστάν (UPK) για 
«δηλώσεις που υποκινούν σε δράση 
κατά του ιρακινού στρατού», σύμφωνα 
με δικαστική πηγή.
Σύμφωνα με τον Αμπν τ έ λ  Σά ταρ 
αλ-Μπιρέκνταρ, εκπρόσωπο του ανώ-
τατου δικασ τ ικού συμβουλίου, το 
ένταλμα σύλληψης προέκυψε από τις 
«δηλώσεις στις οποίες ο Ρασούλ ανέ-
φερε πως ο ιρακινός σ τρατός και η 
ομοσπονδιακή αστυνομία στην επαρ-
χία Κιρκούκ είναι δυνάμεις κατοχής». 
Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται 
στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, 
η οποία επικρίνει ορισμένα μέλη του 
κόμματός του επειδή διευκόλυναν, 
όπως υποστηρίζει, την είσοδο των ιρα-
κινών δυνάμεων στο Κιρκούκ, τη δια-
φιλονικούμενη πόλη του βορείου Ιράκ 
που τελούσε μέχρι τότε υπό κουρδικό 

έλεγχο. 
«Το δικαστήριο θεωρεί 
τ ις δηλώσεις αυτές ως 
υποκίνηση σε βία κατά 
των ενόπλων δυνάμεων 
βάσει του άρθρου 226 
του ποινικού κώδικα», 
διευκρίν ισε ο εκπρό-
σωπος. Ο Ρασούλ κιν-
δυνεύει να του επιβλη-

θεί ανώτατη ποινή κάθειρξης επτά χρό-
νων ή πρόστιμο. Πολύ στενός συνεργά-
της και σύμβουλος του Κούρδου προ-
έδρου Μασούντ Μπαρζανί, τον οποίο 
υποστήριξε στο δημοψήφισμα για την 
ανεξαρτησία που διεξήχθη σ τ ις 25 
Σεπτεμβρίου, έφθασε στο Κιρκούκ την 
Κυριακή μαζί με τους Πεσμεργκά του, 
προτού αποσυρθεί χωρίς να σημειωθεί 
μάχη. Καθώς ο Κοσράτ Ρασούλ κατοικεί 
στο Κουρδιστάν, δεν υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να συλληφθεί, όμως, σύμ-
φωνα με δικαστική πηγή, οι ιρακινές 
αρχές θα διαβιβάσουν το ένταλμα σύλ-
ληψης στην Ιντερπόλ.
Οι Κούρδοι αποτελούν τη μεγαλύτερη 
πληθυσμιακή ομάδα του Κιρκούκ, στην 
οποία ζουν επίσης σιίτες Τουρκμένοι, 
Άραβες σουνίτες μουσουλμάνοι και 
χριστιανοί.

Ιράκ: 100.000 Κούρδοι έχουν 
εγκαταλείψει το Κιρκούκ από τη 
Δευτέρα
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οικογένεια

Π
ολλοί από μας που είμαστε πα-
ντρεμένοι για πολύν καιρό έχου-
με την τάση να νομίζουμε ότι το 
να είμαστε ρομαντικοί με τον/την 

σύντροφό μας είναι κάτι που έπρεπε να το 
κάνουμε μόνο πριν από το γάμο. Ως αποτέ-
λεσμα, πολλά ζευγάρια βρίσκουν τον εαυτό 
τους ύστερα από μερικά χρόνια να μην έχει 
πολύ ενδιαφέρον για το γάμο τους. Πρέπει 
να καταλάβουμε ότι, ανεξάρτητα από την η-
λικία μας, όλοι μας έχουμε έντονη την ανά-
γκη για στενές σχέσεις και δεσμούς.
Θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το 
ρομαντισμό όχι σαν ένα μεμονωμένο γεγο-
νός, αλλά σα μία καθημερινή έκφραση  αγά-
πης. Ο ρομαντισμός δεν πρέπει να εκδηλώ-
νεται μόνο πριν από το ερωτικό παιχνίδι, 
όπως οι περισσότεροι άντρες έχουν την 
τάση να πιστεύουν, αλλά να είναι μία σχέση 
φιλίας που συνεχώς αυξάνεται. Να δείχνεις 
την αγάπη σου και την εκτίμησή σου κάθε 
μέρα. Να μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα 
και να βρίσκετε χρόνο να τον ξοδεύετε μαζί 
σαν δυο καλοί φίλοι.
Κρατάτε το χέρι ο ένας του άλλου; Τον/την 
αγκαλιάζεις κάθε βράδυ όταν γυρνάει σπίτι; 
Λες στο/στη σύντροφό σου κάθε μέρα ότι 
τον/την αγαπάς; Ο ρομαντισμός πολλές 
φορές μπορεί απλά να καλλιεργηθεί αν 
καθήσετε μαζί και φάτε οι δυο σας.  
Ο ρομαντισμός είναι μία κοινή διαδικασία. 
Πρέπει και οι δύο να ευχαριστιούνται. Πολ-
λές φορές ο σύζυγος μπορεί να προσπα-
θήσει να φανεί ρομαντικός με κάποιο δεί-
πνο που θα προτείνει ή κάποιες διακοπές. 
Αλλά στη συνέχεια απογοητεύεται γιατί τα 
πράγματα δεν έγιναν όπως τα φαντάστηκε. 
Κάτι που μπορεί να είναι διασκεδαστικό και 
ευχάριστο για τον ένα μπορεί να μην είναι 
και για τον άλλον.
Ο μόνος τρόπος για να μάθεις τι εντυπωσι-
άζει τον/την σύντροφό σου είναι να του/της 
κάνεις ερωτήσεις. Όταν ρωτάς και ακούς με 
προσοχή τι σου λέει, αναπτύσσεις πιο στενή 
σχέση. Ο στόχος σου να είναι να βρεις ποια 
είναι τα κοινά ενδιαφέροντά σας και να δου-
λέψεις πάνω σ’ αυτά. 
Για να καλλιεργηθεί η στενή σχέση με τον/
την σύντροφό σου χρειάζεται συνέπεια. Ο 
ρομαντισμός δεν είναι ένα γεγονός για να 
επαναλαμβάνεται πού και πού. Ρομαντισμός 
δεν είναι να κάνεις το παν για να προγραμ-

ματίσεις μία ωραία έξοδο την Παρασκευή το 
βράδυ και  την υπόλοιπη εβδομάδα να αδια-
φορείς. Χρειάζεται με συνέπεια να προσπα-
θείς κάθε μέρα.
Ο ρομαντισμός ακόμη μπορεί να εκφραστεί 
και με εκπλήξεις.  Αν βρεις τι θεωρεί ρομα-
ντικό ο/η σύντροφός σου δε σημαίνει ότι 
δεν μπορείς να του/της κάνεις εκπλήξεις. Δε 
χρειάζεται να είναι μία απροσδόκητη έξο-
δος ή κάποιο μικρό ταξιδάκι το Σαββατοκύ-
ριακο. Θα μπορούσε να είναι ένα σημείωμα 
ή κάποιο ποίημα μέσα στην τσάντα του ή 
στο πορτοφόλι της. 
Πολλές φορές θέλουμε να φανούμε ρομα-
ντικοί, αλλά δεν ξέρουμε ότι ο ρομαντισμός 
δεν είναι κάτι που το κάνουμε για τον εαυτό 
μας, αλλά για τον/την σύντροφό μας. Δεί-
χνω ρομαντισμό σημαίνει ότι εκπληρώνω 
τις ανάγκες του/της , όχι τις δικές μου. Γι αυτό 
πρέπει να εκφράζουμε το ρομαντισμό μας 
έτσι που ο άλλος θα το καταλάβει και θα το 
προσέξει. Οι πέντε τρόποι που δίνουμε και 
παίρνουμε αγάπη είναι με την Υπηρεσία, με 
την Επιβεβαίωση, με τα δώρα, με τη στοργή 
και με το χρόνο μας. 
Ρομαντισμός ακόμη είναι όταν προσέχεις 
τον/την σύντροφό σου.  Μπορούμε να 
φανούμε ρομαντικοί αν προσέχουμε τον/
την σύντροφό μας. Να είστε αφοσιωμένοι 
ο ένας στον άλλον, και τίποτε άλλο να μην 
αποσπά την προσοχή σας. Αν πάτε βόλτα 
μην παίρνετε μαζί σας και τα προβλήματα 
της δουλειάς σας. Κλείστε το κινητό σας για 
λίγο και να έχετε όλη την προσοχή σας στον/
στην σύντροφό σας. 
Και το τελευταίο πράγμα που θάθελα να επι-
σημάνω για να διατηρήσουμε το ρομαντι-
σμό στη σχέση μας είναι να Διαφυλάξουμε 
τη Χαρά στο γάμο μας. Μην επιτρέψεις 
τίποτε και κανέναν να σου κλέψει αυτήν τη 
χαρά. Οι χαρές της ζωής πρέπει να διαφυ-
λάττονται και να προστατεύονται. Υπάρχει 
αρκετός πόνος που έρχεται πολύ εύκολα. 
Ένα από τα μεγάλα δώρα της ζωής είναι η 
χαρά που φέρνει ο ρομαντισμός στη ζωή 
μας. 
Κάθε μέρα που δείχνεις την αγάπη σου στο/
στη σύντροφό σου και κάθε φορά που κατα-
βάλλεις προσπάθεια να καλλιεργήσεις τη 
σχέση σου μαζί του/της, θα σε φέρνει πιο 
κοντά σε έναν πετυχημένο κι ευτυχισμένο 
γάμο.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 
τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 
ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Διατήρησε το Ρομαντισμό
στο Γάμο Σου

• To παιδί μου και εγώ
Aχ, αυτός ο βήχας!

Τ
ώρα το χειμώνα ο βήχας είναι πο-
λύ συνηθισμένος στα παιδιά.  Και 
αυτό γιατί σχεδόν πάντα συνοδεύ-
ει όλες τις λοιμώξεις του αναπνευ-

στικού συστήματος, που είναι πολύ συ-
χνές αυτή την εποχή.  Δεν υπάρχει σχεδόν 
καμία περίπτωση ένα παιδί που θα κρυ-
ολογήσει ή θα έχει ιγμορίτιδα, ρινίτιδα ή 
βρογχίτιδα, να μην παρουσιάσει και βήχα 
και μάλιστα παρατεταμένο. Ο βήχας σε αυ-
τές τις περιπτώσεις συνήθως εμφανίζεται 
τη δεύτερη ή την τρίτη μέρας της λοίμω-
ξης.  Η κύρια αιτία είναι οι βλέννες και οι 
ρινικές εκκρίσεις, τις οποίες το παιδί δεν 
καταφέρνει να αποβάλλει με επιτυχία α-
φού όλοι ξέρουμε ότι ένα παιδάκι δύσκο-
λα μαθαίνει να φυσάει σωστά τη μύτη του.  
Οι εκκρίσεις αυτές, λοιπόν, κινούνται από 
τη μύτη προς τα κάτω, ερεθίζουν τον φά-
ρυγγα και τον λάρυγγα και προκαλούν το 
βήχα.  Στην συνέχεια, επειδή ούτε με τον 
βήχα το παιδί καταφέρνει να τις αποβάλ-
λει, οι εκκρίσεις αυτές φτάνουν μέχρι τους 
βρόγχους συνδυάζονται με αυτές που πα-
ράγονται από το αναπνευστικό δέντρο και 
τότε παρουσιάζεται αυτό που λέμε «βρά-
σιμο» στο στήθος.  Μην προσπαθήσετε 
να τον σταματήσετε.  Ο βήχας που παρου-
σιάζεται σε ένα παιδί είναι χρήσιμο και α-
ναπόφευκτο σύμπτωμα.  Στους ενήλικες 
χρειάζεται γιατί βοηθά στην αποβολή των 
φλεγμάτων.  Παρόλο που στα παιδιά αυτό 
δεν είναι εύκολο, χρειάζονται το βήχα για-
τί με τις δυνατές αντανακλαστικές κινήσεις 
που προκαλεί, μετακινεί τα εκκρίματα.  Αν 
δεν υπάρχει βήχας, όλες οι εκκρίσεις που 
συσσωρεύονται στους βρόγχους, επικά-
θονται στην επιφάνειά τους και δημιουρ-
γούν τις προϋπόθεσης για μικροβιακή επι-
μόλυνση (βρογχοπνευμονία). 
Γενικά, ο βήχας χωρίζεται σε δύο τύπους, 
που μπορεί εύκολα να διακρίνει ο γονιός 
ή όποιος άλλος βρίσκεται κοντά στο παιδί 
πολλές ώρες της ημέρας. Υπάρχει ο λεγό-
μενος ξηρός βήχας, δηλαδή αυτός που 
δεν συνοδεύεται από αποβολή βλέννας 
και ο βήχας που χαρακτηρίζεται από τους 
γιατρούς σαν παραγωγικός, στον οποίο 
παράγεται βλέννα.  Είναι εύκολο να τους 
ξεχωρίσετε και σημαντικό να το κάνετε, 
ιδιαίτερα όταν ζητάτε την γνώμη του για-
τρού σας σχετικά με την θεραπεία του. 
Εκείνος με την σειρά του θα κρίνει ποιο 
σιρόπι ή άλλο φάρμακο πρέπει να σας 

συστήσει.  

Ύποπτα χαρακτηριστικά: 
-  Ο βήχας που επιμένει για περισσότερο 
από μια εβδομάδα, χωρίς να μειώνεται η 
έντασή του ή όταν επιδεινώνεται 
-  Ο βήχας που διαφοροποιείται και γίνεται 
«κοντός».  Το παιδί αρχικά δυσκολεύεται 
να  βήξει και στην συνέχεια δυσχεραίνεται 
η αναπνοή του. 
-  Ο βήχας που θυμίζει γαύγισμα σκύλου.  
Συνήθως τα παιδιά ξαπλώνουν για ύπνο 
στο κρεβάτι χωρίς κανένα πρόβλημα και 
ξαφνικά στα μέσα της νύκτας ξυπνούν με 
αυτόν το βήχα. Αυτός ο χαρακτηριστικός 
διαπεραστικός βήχας με τον υψηλό τόνο 
μας κάνει να υποψιαζόμαστε την εμφάνιση 
οξείας λαρυγγίτιδας. Αν τώρα, μαζί με τον 
βήχα παρουσιάζεται και καταρροή από 
την μύτη ή έντονο δάκρυσμα,  τότε στο 
νου μας έρχεται η αρχή ιλαράς. 
-  Ο πιο συνηθισμένος είναι ο βήχας με 
παροξυσμούς, δηλαδή με έντονες κρίσεις, 
κυρίως την νύχτα.  Το παιδί παίρνει μια 
εισπνοή και στην προσπάθεια του να βγά-
λει τον αέρα έξω από τα πνευμόνια αρχίζει 
να βήχει απανωτά ( 5-10 φορές). Ιδιαίτερα 
δε, αν συνοδεύεται από πυρετό υψηλό-
τερο των 38 βαθμών, μας φέρνει στον νου 
την αρχή του κοκίτη.  Συνήθως διαρκεί 3-4 
μέρες χωρίς να υποχωρεί.  Όπως και να 
έχουν τα πράματα θα πρέπει αμέσως να 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 
-  Ο επίμονος βήχας ενός κοινού κρυολο-
γήματος, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 
βδομάδες. Χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί 
μπορεί να κρύβει και άλλες ασθένειες 
όπως άσθμα, Ιγμορίτιδα και αλλεργίες. 
-  Ο βήχας που συνοδεύεται από ανα-
πνοή που «σφυρίζει», είναι χαρακτηρι-
στικό του άσθματος. Ο αέρας δυσκολεύ-
εται να βγει από τα πνευμόνια και δημι-
ουργείται ο θόρυβος αυτός. Αν λοιπόν το 
παιδί σας αναπνέει σαν γατάκι και παράλ-
ληλα παρουσιάζει βήχα, τότε ίσως πρόκει-
ται για μια ασθματική κρίση. Εκτός από το 
άσθμα μπορεί να παρουσιαστεί στα παι-
διά με βρογχιολίτιδα καθώς επίσης και με 
πνευμονία. 
-  Ο βήχας που δεν έχει αιτία, δεν οφείλε-
ται δηλαδή ούτε σε κάποια λοίμωξη, ούτε 
σε κρυολόγημα.  Τότε, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα το παιδί να έχει καταπιεί ένα 
ξένο σώμα. 
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Η 
Μηνιγγ ιτ ιδοκοκκι-
κή νόσος τύπου Β 
(Μηνιγγίτ ιδα Β) εί-
ναι μία εξαιρε τ ικά 

επικ ίνδυνη νόσος, η οποία 
αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως 
μπορεί να αποβεί μοιραία. Η  
επικινδυνότητα της νόσου έ-
γκειται σ το γεγονός ότ ι πα-
ρότι αρχικά εμφανίζει τα συ-
μπτώματα μιας απλής ίωσης, 
όπως αυχεν ική δυσκαμψία, 
υψηλό πυρετό, αιμορραγικό 
εξάνθημα, σύγχυση, πονοκέ-
φαλο, έμετο και φωτοφοβία, 
εξελίσσεται ραγδαία (συνή-
θως εντός 24 ωρών)και μπο-
ρεί να προκαλέσει ισόβιες α-
ναπηρίες ή σε χειρότερη πε-
ρίπτωση να οδηγήσει σ τον 
θάνατο.
Είναι σημαντικό να ανα-
γνωρίσουμε τα ανησυ-
χητ ικά σημάδια και να 
διαγνωστεί έγκαιρα 
η μηνιγγίτιδα ώστε 
να υπάρξει άμεση 
αντιμετώπισή της, 
δεδομένου ότ ι  ο 
βαθμός επικινδυνό-
τητας της νόσου αυξά-
νεται  δραματικά και από 
τον τρόπο μετάδοσής 
της.   Στην Ελ λάδα 
η  ε π ικ ρ α τ έσ τ ε ρη 
ομάδα του Μην ιγ-
γιτιδόκοκκου είναι η 
οροομάδα Β. 
Ευτυχώς, η Μηνιγγ ίτ ιδα 
Β μπορεί και πρέπει να 
προληφθεί εγκαίρως 
και αποτε λεσματ ικά 
μέσω του εμβολια -
σμού. Ο εμβολιασμός 
κατά της Μηνιγγ ιτ ιδο-
κοκκικής νόσου τύπου 
Β κατέσ τη εφικ τός σ την 
Ελλάδα από το 2013, με το 
εμβόλιο Bexsero το οποίο 
κατά τη διάρκε ια της φε τ ι-
νής χρον ιάς εν τάχθηκε σ το 
Εθν ικό Πρόγραμμα Εμβολι-
ασμών παιδιών από την ηλι-
κία των 2 μηνών, εφήβων και 
ε νηλίκων. Το Εθν ικό Πρό -

γραμμα Εμβολιασμών της 
χώρας μας, το αποζημιώνει 
για τις «ομάδες υψηλού κιν-
δύνου».
Συγκεκριμένα και σύμφωνα 
με τον εμβολιασμό ενός εκα-
τ ο μμυ ρίου  πα ιδ ιών  (έω ς 
ενός έ τους), η αποτελεσμα-
τ ικότητα του Bexsero αγγ ί-
ζ ε ι το ποσοσ τό της τάξεως 
83% έναν τ ι  οποιουδήποτε 
σ τ ε λ έ χους  τ η ς  μην ιγ γ ί τ ι -
δας Β και το 95% κατά των 
σ τε λε χών που μπορούν να 
προληφθούν μέσω εμβο -
λιασμού. Σύμφωνα με την 
έρευνα του Επίκουρου Καθη-
γητή Πολιτ ικής Υγε ίας του 
Πανεπισ τημίου Πελοποννή-
σου κ. Σουλιώτη, που διεξή-

χθη σε δείγμα 201 Ελλή-
νων παιδιάτρων και 1003 
γονέων, 9 στους 10 Έλλη-
νες παιδιάτρους συστή-

νουν στους γονείς τον 
εμβολιασμό έ ναν τ ι 
της μηνιγγίτιδας Β για 

το παιδί τους, με έμφαση 
σ τα  μ ικρό τ ε ρα  του 

ενός έτους παιδιά σε 
ποσοστό 40.2%. 
Tον σημαν τ ικότερο 

λόγο γ ια να επισκε-
φθούν άμεσα οι γονείς 

τον παιδίατρο τους συνι-
σ τά η έξαρση, κατά την 

διάρκε ια του φθινο -
πώρου, της μην ιγ γ ι-
τ ιδοκοκκ ικής νόσου 

τ ύπ ο υ  Β,  ό π ω ς  κα ι 
πολ λών άλ λων λοιμώ -

ξεων, σε συνδυασμό με 
την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρον ιάς και της 
ε μ β ο λ ια σ τ ι κ ή ς  π ε ρ ι -

όδου.  Σημε ιώνε τα ι  ότ ι 
απαιτείται να έχουν χορη-

γηθε ί  όλε ς οι  συν ισ τώμε-
νε ς ,  ανάλογα με  τ ην  ηλι -
κία του παιδιού, δόσεις του 
εμβολίου, ώσ τε να επιτευ-
χθεί πλήρης προστασία ενά-
ντια στη νόσο και να διασφα-
λίσουμε την καλή υγεία των 
παιδιών μας.

Α
ν θέλετε να ξέρετε πώς νιώθει κάποιος, είναι καλύτερα να κλεί-
σετε τα μάτια σας και να χρησιμοποιήσετε μόνο τα αυτιά σας. 
Οι άνθρωποι τείνουν να «διαβάζουν» τα συναισθήματα των 
άλλων με μεγαλύτερη ακρίβεια, όταν ακούν και δεν βλέπουν, 

σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Μάικλ Κράους του 
πανεπιστημίου Γέιλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
των αμερικανών ψυχολόγων «American Psychologist», πραγματοποίη-
σαν πέντε πειράματα με περίπου 1.800 εθελοντές, οι οποίοι έπρεπε να 
κρίνουν πώς ένιωθαν οι άλλοι.
Ανάλογα με το πείραμα, οι συμμετέχοντες μπορούσαν μόνο να ακούν 
και να μη βλέπουν, να βλέπουν αλλά όχι να ακούν ή τόσο να βλέπουν όσο 
και να ακούν. Οι εθελοντές κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα συναισθή-
ματα ενός ανθρώπου απέναντί τους ή δύο άλλων ανθρώπων που είχαν 
κάποια επαφή μεταξύ τους.
Και στα πέντε πειράματα διαπιστώθηκε ότι όσοι μόνο άκουγαν χωρίς να 
βλέπουν, ήσαν σε θέση -κατά μέσο όρο- να καταλάβουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τα συναισθήματα που ένιωθαν οι άλλοι. 

Α
σθενείς με χρόνια σο-
βαρή κατάθλιψη που 
πήραν ψιλοκυβίνη, τη 
βασική δραστική ουσία 

των «μαγικών μανιταριών» - ε-
νός γνωστού ψυχεδελικού- εμφά-
νισαν μειωμένα συμπτώματα επί 
αρκετές εβδομάδες, χάρη σε μια 
«επανεκκίνηση» που έγινε στον 
εγκέφαλό τους.
Αυτό ανακοίνωσαν Βρετανοί επι-
στήμονες, με επικεφαλής τον δρα 
Ρόμπιν Κάρχαρτ-Χάρις, επικεφα-
λής του τμήματος ψυδελεχικών 
ερευνών του Imperial College 
του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό «Scientific Reports».
Όπως είπαν, αν και έγινε σε μικρό 
αριθμό ανθρώπων (20) και χωρίς 
την ύπαρξη παράλληλης ομάδας 
ελέγχου με ψευδοφάρμακο (πλα-
σίμπο) για λόγους σύγκρισης, η 
κλινική δοκιμή άφησε πολλές 
υποσχέσεις, καθώς στο παρελ-
θόν οι ασθενείς είχαν δοκιμάσει 
χωρίς επιτυχία κάθε άλλη συμ-
βατική θεραπεία. Τουλάχιστον 
οι μισοί ασθενείς ένιωσαν σημα-
ντική υποχώρηση της κατάθλιψής 
τους.
Η αντικαταθλιπτική δράση της 
ψιλοκυβίνης φάνηκε να διαρκεί 
έως πέντε εβδομάδες μετά από 
τη χορήγησή της (δύο δόσεις των 
10 και 25 μιλιγκράμ με διαφορά 
μιας εβδομάδας η δεύτερη από 
την πρώτη). Οι ερευνητές εκτι-
μούν ότι -όπως γίνεται επανεκ-
κίνηση σε έναν υπολογιστή- η εν 
λόγω ψυχεδελική ουσία «κάνει 
καινούρια» τα εγκεφαλικά νευ-
ρωνικά κυκλώματα που εμπλέ-
κονται στην κατάθλιψη.
Η σύγκριση εικόνων του εγκε-
φάλου με λειτουργική μαγνη-
τική τομογραφία (fMRI) πριν και 
μετά τη χορήγηση της ψιλοκυβί-
νης έδειξε ορατές αλλαγές στην 
εγκεφαλική δραστηριότητα, οι 
οποίες σχετίζονταν με αισθητή 
και μακρόχρονη μείωση των 
συμπτωμάτων της κατάθλιψης. 
Μεταξύ άλλων, υπήρξε κατευ-
ναστική επίπτωση και μειωμένη 
δραστηριότητα στη ζωτική περι-
οχή της αμυγδαλής του εγκεφά-
λου, η οποία παίζει ρόλο-κλειδί 
στη συναισθηματική διέγερση, 
στο στρες και στο φόβο.

Είναι τα «μαγικά 
μανιτάρια» λύση για 
την κατάθλιψη; Ακούτε και μη βλέπετε για 

να καταλάβετε καλύτερα τι 
νιώθουν οι άλλοι

Όσα πρέπει να ξέρουμε 
για τη Μηνιγγίτιδα Β 
και την πρόληψή της

Ε
ργαστηριακές μελέτες απο-
δεικνύουν την ευεργετική 
δράση συστατικών του 
ροδιού σε παραμέτρους 

που σχετίζονται άμεσα με τη παχυ-
σαρκία. Επιστημονική έρευνα σε 
παχύσαρκα άτομα έδειξε πως ο 
χυμός του ροδιού (120ml καθημε-
ρινά για έναν μήνα) συνέβαλε στην 
αναστολή της περαιτέρω αύξησης 
βάρους.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι αυτός ο σφαιρικός καρπός, 
καθώς και ο χυμός του, είναι πλού-
σιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες, 
όπως ταννίνες, πολυφαινόλες και 
ανθοκυανίνες, οι οποίες παρουσι-
άζουν ευεργετικά αποτελέσματα σε 
κάποια χρόνια νοσήματα. Το ρόδι 
εμπεριέχει φαινολικές ουσίες με 
ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση. 
Μάλιστα, περιέχει κάποιες ουσίες 
που δεν συναντώνται πουθενά 
αλλού στη φύση. Η περιεκτικότητα 
του χυμού του ροδιού σε αντιοξει-

δωτικά φαίνεται να είναι υψηλό-
τερη από τη περιεκτικότητα άλλων 
φρουτοχυμών, του κόκκινου κρα-
σιού ή ακόμη και από το πράσινο 
τσάι. Ο χυμός του ροδιού φαίνε-
ται να έχει καρδιοπροστατευτική 
δράση, καθώς μελέτες δείχνουν 
ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του 
αίματος σε ασθενείς με καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, κατεβάζει την 
αρτηριακή πίεση (συγκεκριμένα τη 
συστολική) και εμποδίζει την οξεί-
δωση της κακής χοληστερόλης 
(LDL). 
Επίσης, η δράση του είναι είναι 
ευεργετική και για τον προστάτη. 
Ακόμη, επιστήμονες από το Queen 
Margaret University του Εδιμβούρ-
γου ανακάλυψαν πως ο χυμός του 
ροδιού αυξάνει τα επίπεδα τεστο-
στερόνης στο σάλιο, σε άνδρες σε 
γυναίκες, ενώ παράλληλα βελτι-
ώνει τη διάθεση, παράγοντες που 
ενισχύουν τη διάθεση για ερωτική 
επαφή. 

Για ποιους λόγους πρέπει 
να βάλουμε το ρόδι στη 
διατροφή μας;
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Α
ν μου δείξεις έναν ξένο για δύο λε-
πτά μπορώ να σου πω τα προσω-
πικά μου αισθήματα σχετικά με τα 
ρούχα, το βάρος του, τα ...νύχια, την 

ερωτική του ζωή, τη μόρφωση και τα προϊ-
όντα που χρησιμοποιεί στα μαλλιά του. Φο-
βάμαι ότι έχω ροπή για υποθέσεις βασισμέ-
νες στις πρώτες εντυπώσεις. Συμφωνώ ότι η 
πρώτη εντύπωση είναι παραπλανητική, ιδιαί-
τερα αν κρίνω από αυτές που έχουν γίνει για 
μένα. Ομως οι κακοί υπολογισμοί των άλλων 
δεν σταμάτησαν τα διάφορα σενάρια στη φα-
ντασία μου. Εχω και αγαπημένες φαντασιώ-
σεις, όπως ας πούμε όταν βλέπω ένα αταίρια-
στο ζευγάρι: Αυτός είναι καλοντυμένος πιο 
εμφανίσιμος και νεότερός της. Σκέπτομαι ότι 
του αγόρασε εταιρεία, αεροπλάνο, διαμερί-
σματα και όλη την καινούργια σειρά ρούχων 
γνωστού σχεδιαστή. Και είμαι σχεδόν βέβαιη 
ότι αυτός πρέπει να είναι ...άχρηστος, ίσως 
πρώην μοντέλο, απίστευτα επιτήδειος και πα-
νούργος. Την τελευταία φορά που έβγαλα αυ-
τό το συμπέρασμα, ένας φίλος με σύστησε 
σε τέτοιο ζευγάρι. Ο φίλος είπε:́ ΄Ο αδελφός 
μου Jonathan, και η μητέρα μας. Ο Jonathan 
μόλις απεφοίτησε από τη Νομική Σχολή στο 
Harvard` .̀ Ταράχτηκα τόσο πολύ που σχεδόν 
πάτησα πάνω στα γυαλισμένα παπούτσια του 
...πρώην μοντέλου.
   Ο χώρος για λαχεία στις πρώτες εντυπώσεις 
είναι τα κέντρα υγείας ή τα σαλόνια ομορφιάς. 
Μαθαίνεις πολλά παρατηρώντας τη συμπερι-
φορά. Ποτέ δεν εμπιστεύθηκα εκείνους που 
παραείναι φιλικοί και σκορπούν φιλιά δεξιά 
κι αριστερά. Ομως αργότερα έγινα φίλη με την 
αισθητικό μου επειδή είναι φιλότεχνη και της 
δίνω φιλιά! Ετσι, έγινα κι εγώ σαν κι αυτούς 
που φιλούν ( μερικές φορές στον αέρα ).
   Και πόσο χρόνο χρειάζεται ένας άνδρας για 
να σχηματίσει την πρώτη εντύπωση όταν μας 
βλέπει; Με την πρώτη ΄΄ματιά` ,̀ πριν ακόμη 
έλθει να μας συστηθεί, μάλλον έχει ήδη βγά-
λει συμπεράσματα από τη γλώσσα του σώμα-
τός μας, το χαμόγελο, τη φωνή, το ύφος μας 
– ακόμη κι από τον τρόπο που περπατάμε – 
άν είμαστε ειλικρινείς, αισθησιακές, λυπημέ-
νες, χαρούμενες, εξωστρεφείς, ντροπαλές, αν 
έχουμε αυτοπεποίθηση, κατανόηση, υπομονή 
και, το κυριότερο, αν ενδιαφερόμαστε. Κι όλα 
αυτά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα!
Συνήθως βασίζεται στους ίδιους δείκτες που 
έχει από τον πατέρα του για την ανδρική αυτο-
πεποίθηση για να συμπεράνει τη δική μας: Η 
θερμή χειραψία, το σταθερό βλέμμα, καθαρή 
και ακυμάτιστη φωνή και φυσικά οπτική 
επαφή. Μερικές φορές επικεντρώνεται μόνο 
στη φωνή μας: Μια παρατήρηση μας με ευγε-
νικό τρόπο ή ένα έξυπνο αστείο, όταν ξέρουμε 
πως θα μιλήσουμε σ’έναν άνδρα. Καταλαβαί-
νει αν είμαστε σοβαρά δεσμευμένες ακόμη 
κι όταν δεν βλέπει δαχτυλίδι: Είναι ο τρόπος 
που θα κοιτάξουμε κάποιον ελκυστικό άνδρα. 
Οταν η γυναίκα είναι ερωτευμένη εκτιμά το 
γεγονός ότι κάποιος μπορεί να της τραβήξει 
την προσοχή και τον παρατηρεί, όμως η στάση 
του σώματός της δεν θ’αλλάξει, τουλάχιστον 
πολύ. Η γυναίκα που είναι εντελώς διαθέ-
σιμη θ’αφιερώσει τον εαυτό της όταν κοιτά-
ζει: Πιο επίμονα, με μεγαλύτερη διάρκεια και 

ολόκληρο το σώμα της ακολουθεί το βλέμμα 
της. Ο άνδρας ξέρει επίσης πότε η γυναίκα 
είναι ανταγωνιστική με τις άλλες γυναίκες. 
Οταν κάποια αξιοπρόσεκτη είναι στο οπτικό 
της πεδίο τότε παρατηρεί – συνήθως κρυφά – 
σα να ψάχνει για ατέλειες που θα μεγενθύνει. 
Αλλη στρέφεται προς τις φίλες της και στριφο-
γυρίζει τα μάτια της. Και οι πιο ευφυείς προ-
σπαθούν να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους 
προσποιούμενες ότι η άλλη δεν υπάρχει. Αν 
συνοδεύεται κοιτάζουν μόνο τον άνδρα, αγνο-
ώντας την όταν συστηθούν ως ζευγάρι.
   Υποθέτω ότι ο σκοπός της μόδας και της 
γλώσσας του σώματος είναι για να δημιουρ-
γούνται πρώτες εντυπώσεις που είναι δυνα-
τόν ν’αποδειχθούν λάθος. Την περασμένη 
εβδομάδα ήμουν καλεσμένη σε επίσημη δεξί-
ωση. Πήγα μαζί με μία φίλη που έλεγε πως 
δεν αντέχει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις 
και αυτό το είδος ανθρώπων. Ανάμεσα στα 
πανάκριβα κοστούμια, εντυπωσιακά κοσμή-
ματα και καπέλλα με ...φτερά, η φίλη μου ψιθύ-
ρισε: ΄΄Στο είπα ότι τέτοιοι άνθρωποι θα βρί-
σκονται εδώ` .̀ Είχαμε συζήτηση για σχολές της 
Νέας Υόρκης την στιγμή που ένα εκθαμβω-
τικό συνολάκι Chanel …άρχισε να μας μιλάει: 
΄΄Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι σε κοι-
νωνία όπου οι άνθρωποι έχουν υψηλές αξίες̀ ` 
είπε. ́ ΄Θέλω να ξέρουν τα παιδιά μου ότι υπάρ-
χουν περισσότερα στη ζωή απο κλίκες αριστο-
κρατίας και φανταχτερές δεξιώσεις` .̀ Ακόμη 
μια φορά, η εντύπωσή μου και της φίλης μου 
ήταν εντελώς επιπόλαιη.
   Μετά από χρόνια λάθος υποθέσεων, ξέρω 
ότι το βάθος του χαρακτήρα κάποιου δεν 
βασίζεται σ’ένα παλτό ή στο μέγεθος των 
γοφών του. Ομως από κάπου θα πρέπει ν’αρ-
χίσω!

www.raniamesiskli.com 
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  πρωτη  εντυπωση
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Τ
ί μου θυμίζεις τώρα ; Για δεκαετίες πιπιλάγαμε 
αυτή την καραμέλα και τώρα πια έχει ξυνίσει! Ο 
πρωθυπουργός Τσίπρας το επιβεβαίωσε για ό-
σους δεν κατάλαβαν ή ακόμη προσποιούνται πως 

δεν κατάλαβαν ...

Γερασμένη πολιτεία
Αυτό αντικατοπτρίζει η εικόνα στην πατρίδα, με χωριά 
ερημωμένα και άλλα που ζούν μόλις μια χούφτα άνθρω-
ποι προχωρημένης ηλικίας , όσο για τις πόλεις , μικρές 
και μεγάλες,  “αιμοροούν” καθημερινά σε ανθρώπινο 
δυναμικό και δή νεαρό , ακμαίο και επιστημονικά καταρ-
τισμένο σε μεγάλο ποσοστό. 
Με αυτή τη συλλογιστική, εύκολα αντιλαμβάνεται και ο 
πιο αδαής, πως οδηγούμαστε περισσότερο από όσο ποτέ 
στο παρελθόν, σε μια χώρα γερασμένη και ανήμπορη να 
φροντίσει τα παιδιά της, τη δεδομένη δύσκολη στιγμή. 
Κυκλοφορεί ένας αριθμός, που περίπου προσδιορίζει 
το μέγεθος της μεγάλης - μετά κρίσης - φυγής των νεα-
ρών ελήνων και ελληνίδων στο εξωτερικό, για αναζήτηση 
εργασίας και στέγης , που φθάνει τις 400.000 ! 
Αν σε αυτόν τον αριθμό, συνυπολογίσουμε την αρνητική 
εικόνα, που παρουσιάζουν οι γεννήσεις τα τελευταία χρό-
νια και οδηγούν στην υπογεννητικότητα που γιγαντώνε-
ται λόγω της ανασφάλειας που νοιώθουν τα νέα ζευγά-
ρια, το άθροισμα γίνεται απογοητευτικό για το μέλλον της 
ένδοξης χώρας μας. 
Αναρωτιέμαι , χωρίς να θέλω να λαϊκίσω , υπάρχει έστω 
ένας από τους βουλευτές , ή έστω κάποιοι από αυτούς 
που για όλη τους τη ζωή πληρώθηκαν από το Ελληνικό 
κράτος , που θα έδιναν κάτι από τους μισθούς τους –να 
αμοίβονται κατά τις λιγώτερο δηλαδή –προκειμένου να 
ενισχυθεί αποκλειστικά και μόνο η ελληνική οικογένεια 
, τουλάχιστον στα πρώτα δύσκολα χρόνια ; Ρητορικό το 
ερώτημα θα μου πείτε. Αξίζει πάντως για τους «παροι-
κούντες την Ιερουσαλήμ» να αναφερθούμε σε παραδείγ-
ματα που συμβαίνουν σε άλλα κράτη , ... στην «άλλη 
όχθη»!

Στην άλλη όχθη 
Βρέθηκα για άλλη μια φορά στη Φινλανδία το 1990 τον 
Γενάρη, για ένα από τα τρία πιο ευτυχισμένα γεγονότα, 

που έχουν συμβεί στη ζωή 
μου. Ήταν η γέννηση του 
πρώτου από τα τρία παιδιά 
μου. 
Κατά τη διάρκεια της διαμο-
νής μου , συντροφιά με το 
νεογέννητο , μεταξύ αλλα-
γής πάμπερ και γκρίνιας για 
το ζωοποιό γάλα , χτυπά 
το κουδούν ι. Άγνωσ τος 
μεταξύ αγνώστων ανοίγω , 
όπου περιμένει μια κυρία 
κλασσική Φινλανδέζα, στο 
ξανθό της , ψηλή , καλο-
βαλμένη, με λίγο μελαμψό 
στο δέρμα, σημάδι ότι έχει 
περάσει από τις μεσογεια-
κές παραλίες μας. 
Η πρώτη της κουβέντα παρά το χαμόγελο ευγένειας 
που έλαμψε , «πού είναι το παιδί ;» , «Baby, where is 
the baby? “ Κατάλαβα πως επρόκειτο για κοινωνική λει-
τουργό , της άνοιξα αμέσως διάπλατα την πόρτα και της 
έδειξα την κατεύθυνση να περάσει , να διαπιστώσει πως 
πράγματι , το νεογέννητο ήταν στην κούνια του και έπαιζε 
με τα αχαμνά του ! 
Η επόμενη ερώτησή της , ήταν αν θέλουμε το κράτος της 
Φινλανδίας , να προσφέρει την «προίκα» του παιδιού, ή 
χρηματικό ποσό , περίπου σημερινών 1000 ευρώ ; Απο-
φασίσαμε και πήραμε την προίκα, που ήταν επίσης πλου-
σιοπάροχη.  Σημειωτέον δε , πως μέχρι τα 19 τους χρόνια 
το φινλανδικό κράτος δίνει ένα επίδομα σε όλες τις οιογέ-
νειες για τη στήριξη των παιδιών . 
Τουλάχιστον αυτά πρόλαβα προσωπικά , μια πραγματι-
κότητα που βρίσκεται στην «άλλη όχθη» από αυτήν την 
ελληνική .

Το μέλλον ...
Το σίγουρο είναι πως , με τα σημερινά δεδομένα, το Ελλη-
νικό κράτος πρέπει να αντιδράσει σφριγηλά , άμεσα και 
δυναμικά με γνώμονα μια κοινή στρατηγική απέναντι σε 
ένα πρόβλημα επιβίωσης του Έθνους . Σε αυτήν την προ-
σπάθεια πρέπει όλοι να είμαστε αρωγοί χωρίς πολιτικά-

ντικες αριστεροδεξιές κορώνες που μας χαρακτηρίζουν 
έως σήμερα 
Μόνον έτσι θα απαντήσουμε και στο μέγα ερώτημα που 
μας βασανίζει εμάς τους νεοέλληνες «Είναι στραβός ο 
γιαλός ; ή μήπως στραβά αρμενίζουμε; « 

Το καλοκαιρινό ελληνικό όνειρο 
Ποιός συμπατριώτης μας , όπου γης, δεν αναμένει , υπο-
μένει, αναζητά και εύχεται να έχουν κρατήσει και γι΄αυ-
τόν , μια καρέκλα ψάθινη με ξύλινα πόδια , - που κάνει 
για όλες τις ώρες , αλλά ειδικά μετά τις βουτιές- μπρο-
στά από την παραλία , με φόντο – αν θες- το ηλιοβασί-
λεμα και τις μπυρίτσες με τα μεζεκλίκια που έρχονται και 
… , κάπου εδώ ξύπνησα γιατί ο Κουρτέσης πήρε τηλέ-
φωνο για να του παραδώσω τα γραπτά. Εδώ στο Τορό-
ντο σχολιαστή μου, όχι στην Κακιβίγλα , στη Σαλαμίνα , 
από όπου και ξεκίνησε το όνειρο , ένα όνειρο που έχουν 
όλοι οι Έλληνες , αλλά ειδικά για εμάς , το ελληνικό στοι-
χείο – που ο καθένας το παλεύει από το δικό του μετερίζι 
– στον Καναδά , ο μισεμός για την “Ιθάκη” , χτυπάει κόκ-
κινο ! Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομογενών που 
ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην πατρίδα και η στήλη εύχεται 
καλά ταξίδια και να περάσουν όμορφα όποτε κι όπου κι 
αν βρεθούν στην “χώρα των Ολύμπιων” . 

Έξω οι βάσεις ... ΕΟΚ και ΝΑΤΟ  το ίδιο 
συνδικάτο !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Τα Ρόδια και οι Ροδιές!

Π
ρέπει να πω ότι στη Κύπρο υπάρχουν αρκετές ροδιές στις 
αυλές των σπιτιών. Μετά τις λεμονιές και τις ελιές  οι ρό-
διες κατά τα την ανεπίσημη απογράφη μου είναι το τρίτο 
κατά σειρά πιο διαδεδομένο δένδρο μεσα στη πολη.  Η 

ρόδια καίτοι δεν είναι διακοσμητικό δένδρο, είναι πανέμορφη 
αυτή την εποχή μετά κόκκινα ρόδια να κρέμονται ανάμεσα στα 
πράσινα μικρά φύλλα της.  Είναι η εποχή που γίνονται ωριμά-
ζουν τα ρόδια στη Κύπρο.  Μ αρέσουν τόσο πολύ τα ρόδια που 
δοκίμασα και εγώ τη τύχη μου φυτεύοντας μια ρόδια σε μια με-
γάλη γλάστρα στη βεράντα μου. Κατά ποσό θα επιβιώσει κατά την 
απουσία μας και θα δω ρόδια δικά μου μια μέρα δεν ξέρω αλλα  
“with little help from our friends” που θα τη ποτίζουν όταν θυμού-
νται ελπίζω!

απόψεις

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

Που είναι η πλατεία
ρε παιδία?

Λ
οιπόν ένα απ τα παράξενα στη Κύπρο  –για μένα τουλάχιστον- είναι ότι  δεν υπάρ-
χουν πλατείες όπως στην Ελλάδα.  Δηλαδή ένας χώρος περικλειόμενος απ τις τέσ-
σερες πλευρές με δρόμους και καφετέριες  και καταστήματα με τραπεζάκια και 
καρέκλες να κάτσει κανεις να απόλαυση το καφέ του.  Παρ όλου αυτά  υπάρχει ά-

πλετος χώρος- στη Λευκωσία ας πούμε- με άκτιστα οικόπεδα και χωράφια,  μεσα στη πολη 
πλατεία δεν υπάρχει.  Καφέ φυσικά υπάρχουν πολλά σε εντερικούς και μη δρόμους. Ρώτησα 
για το φαινόμενο και μου είπαν μόνο σε παραδοσιακά χωριά στο Τρόοδος μπορεί να βρεις 
κανεις καμία πλατεία. Στη Λάρνακα υπάρχει μια πλατεία, η πλατεία του Αγίου Λάζαρου αλλα 
και αυτή πιο πολύ είναι προαύλιο της εκκλησιάς παρά μια καθιερωμένη πλατεία.

Τα Κυπριακά αγγουράκια 
είναι πολύ μικρά …

Φ
ρούτα και λαχανικά στη Κύπρο παίζουν πολύ μικρότερο ρολό απ αυτο που θα 
περίμενε κανεις σκεπτόμενος τη μεσογειακή δίαιτα. Η έλλειψη όμβριων υδάτων, 
και η έλλειψη γονίμου εδάφους περιορίζει την παραγωγή φρούτων και λαχανι-
κών στη Κύπρο.  Τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα και φυσικά η ποιότητα όχι αυτή 

που θα περίμενε κανεις. Οι τιμές δε πολύ υψηλές όπως και σε όλα τα είδη διατροφής mε ε-
ξαίρεση ίσως το χαλούμι που είναι πολύ πιο ακριβό στο Καναδά Όσο για τη παραδοσιακή 
«Greek salad” με η συνηθισμένη ντομάτα, αγγούρι κρεμμύδι, φέτα,  ελιές,  και ελαιόλαδο 
ξεχάστε τη επίσης. Στη Κύπρο οι σαλάτες κατά κύριο λόγο είναι φτιαγμένες με ντομάτα -γι-
νόμενη όχι αγουρωπή- κρεμμύδι με πολύ μαϊντανό.  Πολλές φόρες περιέχει επίσης μαρού-
λι κολιανδρο και ξύδι που αλλάζει τελείως τη γεύση της παραδοσιακής Ελληνικής σαλάτας.  
Λίγα μαγαζιά προσφέρουν τη κλασσική Ελληνική σαλάτα.   Έχουν όμως 

«λουβί» που τρώγεται πολύ και φυσικά πωλείται πα-
ντού.  Αν σας αρέσουν τα όσπρια το νηστήσιμο λουβί 
ζει και βασιλεύει στη Κύπρο.

Εντύπωση μου έκανε επίσης ότι στη Κύπρο δεν έχουν 
τα συνηθισμένα ….αγγούρια που βρίσκει κανεις στην 

Ελλάδα και Καναδά. Με το συμπάθιο αλλα τα Κυπρι-
ακά αγγουράκια  είναι μικρά.  Ελπίζω να μη με 
παρεξηγήσουν οι φίλοι αρσενικοί Κύπριοι αλλα να 
υπενθυμίσω ότι μιλώ για αγγούρια.  

ΣΤΟ ΠΑΝΚΥΠΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΑ

ΚΥΠΡΟΥ- ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ
υο ομάδες, ένας εθνικός ύμνος, ένα λαός, ο  Ελληνικός.  
Είναι δύσκολο να διαλέξεις ομάδα, να πανηγυρίσεις τη 
νίκη η να στεναχωρηθείς για την ήττα όταν αγαπάς και 
τις δυο ομάδες.  Πριν πάω στο γήπεδο ήξερα ότι θα 

είμαι κερδισμένους σίγουρα όποια ομάδα και να κέρδιζε.  Και οι 
δυο οι σημαίες Ελληνικές και Κυπριακές στα χεριά μου όπως και 

στα χέρια των περισσότερων Ελλήνων και Ελληνοκύπριων θεατών.  
 Ένοιωσα παράξενα και πρωτόγνωρα  συναισθήματα  στο πρόσφατο 

αγώνα ποδόσφαιρου για τα προκριματικά του  παγκοσμίου κυπέλλου  
Ελλάδος- Κύπρου που έληξε 2-1 υπέρ τηε Ελλάδος .

Από τη Βόρεια κερκίδα όπου ηταν οι φίλαθλοι που είχαν ταξιδέψει απ την Ελλάδα για 
τον αγώνα υπήρχε μια τεραστία Ελληνική σημαία, πολλές μικρότερες   και ένα πανό «Ελλάδα 
-Κύπρος Ένωση» !   Το ρυθμικό σύνθημα «Η Κύπρος είναι Ελληνική» ξεκίνησε πολλές φόρες 
από αυτή τη κερκίδα  για να το επαναλάβουν  και οι Κύπριοι φίλαθλοι στην ανατολική και 
δυτική εξέδρα  και  να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα εκτίμησης και αγάπης. 
Πολλοι «καλαμαράδες» όπως μας αποκαλούν οι Κύπριοι αδελφοί  –και είναι πολλοί που 
ζουν στη Κύπρο η που μετανάστευσαν στη Κύπρο να εργαστούν τα πρόσφατα  χρονια της 
κρίσης ηταν στο γήπεδο με κομμένη στα δυο τη κάρδια τους .  Κανένα γκολ δε πανηγυρί-

στηκε με φανατισμό.  Πετάχτηκα απ τη θέση μου να γιορτάσω το πρώτο και θαυμάσιο γκολ 
του Πίερου που έβαλε τη Κύπρο μπροστά στο σκορ 1-0 αλλα έκανα το ιδιο αργότερα όταν 
με  το πανέμορφο γκολ του Μήτρογλου  η Ελλάδα ισοφάρισε το σκορ.
Πολλοί Κύπριοι που όσο κι αν αγαπάνε την Εθνική Κύπρου από τη στιγμή που δεν μπο-
ρούσε να προκριθεί στο Μουντιάλ ήθελαν να  δουν την Ελλάδα να παίρνει στο Μουντιάλ… 
Δηλαδή στρατηγικά σκεπτόμενοι και οι Κύπριοι ήθελαν την Ελλάδα να κερδίσει για να 
καταλήξει δεύτερη στο όμιλο της και να έχει την ευκαιρία να προκριθεί για το μουντιάλ της 
Ρωσίας.
Δύσκολο να  παίξεις με τα αδελφια σου και να θέλεις να τα κερδίσεις.  Ο αγώνας μπορεί να 
χώρισε ποδοσφαιρικά και προσωρινά τους Έλληνες και Ελληνοκυπρίους, αλλα  οι Έλληνες  
και οι Ελληνοκύπριοι ηταν όλοι μαζί ενωμένοι πριν και μετά τον αγώνα.    Άλλο το  επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, που χωρίζει τους θεατές σε ομάδες και άλλο οι πολίτες μιας εθνότητας  
που μιλούν την ίδια γλωσσά, σκέπτονται ζουν και βαδίζουν  μαζί.
Μπορεί μεν να δυσκολεύτηκα συναισθηματικά αλλα  σίγουρα το ποδόσφαιρο πηρε τη δεύ-
τερη θέση στη κοινή μου καταγωγή και την αγάπη για τη μαρτυρική Κύπρο μας και τους υπέ-
ροχους Κυπρίους αδελφούς.
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Η συγκινητική ιστορία μιας άγνωστης Κινέζας 
που διάβασαν εκατομμύρια άνθρωποι

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Σας καλωσορίζουμε γι’ άλλη μια φορά μέσω των στη-
λών της αγαπημένη σας εφημερίδας HELLAS NEWS.
Δεν θα βαρεθώ να λέω ευχαριστώ σε εκατοντάδες 

Έλληνες για τις ευχές και τα καλά λόγια που μου λένε σε εμένα 
και στην εκλεκτή συνεργάτιδα μου και δημοσιογράφο, την 
δεσποινίδα Χριστιάνα Κιέσκου, σε όποια εκδήλωση παρευρι-
σκόμαστε για να καλύψουμε. 
Αυτήν την εβδομάδα δεν θα σας κρύψω ότι ζήλεψα τους συνα-
δέλφους εκδότες και δημοσιογράφους της Αμερικής, που 
μπόρεσαν και παρευρέθηκαν σε Σικάγο και Λευκό Οίκο για να 
υποδεχθούν και να καλύψουν την επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού, κ. Τσίπρα, μετά της συζύγου του και μελών του Υπουργι-
κού του Συμβουλίου. Σε όλη την δημοσιογραφική μου καριέρα 
η κάλυψη τέτοιων γεγονότων είναι η φαιά ουσία και η ιστορία 
του λειτουργήματος που υπηρετώ 40και χρόνια. Καραμανλή, 
Παναδρέου Ανδρέα και Γιώργο, Βενιζέλο, Σαμαρά, Υπουργούς 
μια πραγματικά πλούσια δράση που αναπολώ, γιατί καλές κι 
άγιες οι εκδηλώσεις συλλόγων κι οργανισμών και ο Θεός να 
έχει καλά τους ανθρώπους που κοπιάζουν αφιλοκερδώς και 
ανιδιοτελώς (η πλειοψηφία ευτυχώς γιατί μερικοί που καλύ-
τερα να μην προσέφεραν) και υπάρχουμε σαν Ελληνική Παροι-

κία. Αλλά, δημοσιογραφικά άλλος ο σφυγμός και ο παλμός 
που υπάρχει καλύπτοντας αρχηγούς κρατών και πρόσωπα 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος, ειδικά σε δύσκολους και πονη-
ρούς καιρούς.
Φυσικά, σε λίγες ημέρες γιορτάζουμε και την Εθνική μας Επέ-
τειο, την 28η Οκτωβρίου και θα πρέπει οι πιο «μεγάλοι και 
σιτεμένοι» να βρίσκουμε χρόνο να εξιστορούμε στα νεαρά 
καναδογεννημένα βλαστάρια μας γι να τιμάμε αυτήν την ιστο-
ρική ημέρα του ΟΧΙ. Είναι καθήκον του καθενός και υποχρέ-
ωση μας.
Να ‘στε όλοι καλά εσείς και η οικογένεια σας και όπως έχω 
ξαναπεί εάν κάποιος ή κάποια θέλει να γράψει κάτι δικό του 
από προσωπικές εμπειρίες, οικογενειακές, κοινωνικές κλπ 
που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας ακόμη και ανώνυμα η 
εφημερίδα μας είναι πάντα ανοικτή. Να ‘στε όλοι καλά γεμάτοι 
υγεία, χαρά και τύχη. 
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία.
Πάντα μ’ εκτίμηση,

Ο φίλος σας
Θανάσης Κουρτέσης
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Π
ερισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρω-
ποι στην Κίνα έχουν διαβάσει την ιστορία της 
44χρονης Φαν Γιουσού, η ζωή της οποίας θυ-
μίζει αρκετά εκείνη των πρωταγωνιστών των 

βιβλίων του Καρόλου Ντίκενς. Το αναγνωστικό κοινό 
ταυτίζεται με τις εμπειρίες της, με την ίδια να περιγράφει 
το πως μετανάστευσε από την επαρχία σε μια μεγαλού-
πολη, ελπίζοντας να βρει την ευτυχία.
Η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα WeChat έχει ήδη δια-
γραφεί, πιθανότατα λόγω των πολιτικών της μηνυμάτων 
που αντικρούουν εκείνα της κομμουνιστικής κυβέρνη-
σης, όμως δεκάδες δημοσιογράφοι την αναζητούν για 
να πάρουν μια δήλωσή της. Ο κινεζικός Τύπος την απο-
καλεί την «συγγραφέα της χρονιάς», με την ίδια να αλλά-
ζει σπίτι για να γλιτώσει από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ιστορία της Φαν ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 σε ένα μικρό χωριό της κεντρικής Κίνας, σε μια 
περίοδο που η Πολιτιστική Επανάσταση του Μάο έρχε-
ται στο τέλος της. Η ίδια, ένα από τα πέντε παιδιά μιας 
φτωχής οικογένειας, άρχισε να δουλεύει από τα 12 χρό-
νια της. Όνειρό της ήταν να μετακομίσει στο Πεκίνο και 
να ανακαλύψει έναν άλλο κόσμο, με τα βιβλία να της κρα-

τούν συντροφιά.
Όταν έγινε 20 ετών, εγκατέλειψε την ζωή στο χωριό για 

να αναζητήσει την τύχη της στο Πεκίνο. Αντί όμως να 
βρει την επιτυχία, βρέθηκε εγκλωβισμένη σε έναν γάμο 
με έναν βίαιο άνδρα που έμελλε να γίνει ο πατέρας των 

παιδιών της.
«Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για εμένα στο Πεκίνο. Και 
αυτό κυρίως γιατί ήμουν τεμπέλα και χαζή και γιατί τα 
χέρια μου και τα πόδια μου ήταν αδέξια. Αυτά που μπο-
ρούσαν οι άλλοι να κάνουν σε μισή ώρα, δεν μπορούσα 
να το τελειώσει σε τρεις. Τα χέρια μου ήταν τόσο αργά, 
πιο αργά από τους περισσότερους ανθρώπους. Εργα-
ζόμουν σαν υπηρέτρια σε ένα εστιατόριο και συχνά μου 
έπεφτε ο δίσκος και τα πιάτα έσπαγαν. Έχασα δύο χρόνια 
από την ζωή μου στο Πεκίνο και δεν μπορούσα να δω 
παραπέρα. Κι έπειτα βιάστηκα να παντρευτώ έναν άνδρα 
από την βόρεια Κίνα», γράφει.
Λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια εγκατέλειψε τον σύζυγό της 
και γύρισε στο χωριό με τις δύο κόρες της, μέχρι που επέ-
στρεψε και πάλι στο Πεκίνο για να εργαστεί ως νταντά. Η 
Φαν, όπως αποκαλύφθηκε, παρακολουθούσε δωρεάν 
μαθήματα συγγραφής για μετανάστες, χωρίς όμως να 
περιμένει να επιτύχει χάρη στην πένα της.
Η ίδια λέει πως δεν έχει ταλέντο και αποφεύγει την δημο-
σιότητα, όμως, χάρη στον τρόπο με τον οποίο έχει συγκι-
νήσει το αναγνωστικό κοινό της Κίνας, δεν είναι απίθανο 
να δεχτεί σύντομα προτάσεις από εκδοτικούς οίκους.
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Γ
ράφοντας κάθε εβδομάδα για 42 χρόνια διάφορες κοι-
νωνικοπολιτικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις που συμ-
βαίνουν στις ελληνικές παροικίες του Καναδά και της 
Αμερικής προσπαθώ με λίγα λόγια να μεταφέρω το κλί-

μα για το τι συμβαίνει ώστε αυτοί που δεν παρευρέθηκαν να 
έχουν μια εικόνα για όλα τα τεκταινόμενα της παροικίας μας.
Την Τρίτη το βράδυ, λοιπόν, από τις 6 μέχρι τις 11 το βράδυ 
στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου και στο Metropolitan Center 
έλαβε χώρα η ορκωμοσία των τριών νέων αρχόντων του 
Πατριαρχείου μας, που γίνονται κατόπιν προτάσεως του 

Μητροπολίτη Σωτήριου. Στην ορκωμοσία και στην λειτουρ-
γία του Αγ. Νικολάου ο Σεβασμιότατος Σωτήριος μαζί με 20 
ιερείς,  παρουσία του Γενικού Προξένου, κ. Αλέξανδρου 
Ιωαννίδη και μια πλειάδα άλλων Αρχόντων σε μια σεμνή 
τελετή νέοι Άρχοντες χειροτονήθηκαν οι Νικόλαος Αρου-
τζίδης, Άρχων Καστρίνσιος, Φρατζής Τόπος, Άρχων Μαΐ-
στωρ και Δημήτριος Σούδας, Άρχων Δεπουτάτος. Ο κόσμος 
φώναξε ΆΞΙΟΙ και η σεμνή τελετή τελείωσε.
Αμέσως μετά πάνω από 250 προσκεκλημένοι πέρασαν μια 
όμορφη βραδιά με ένα πολύ καλό φαγητό που σερβίρισε το 

Metropolitan, πρωτοστατώντας πάντα της αεικίνητης προ-
έδρου, κα Τασίας Σωτηροπούλου. Με εκπληκτικό σολομό, 
crab meat, avocado salad, γιγαντιαίες γαρίδες filet minion και 
cream crepe που συμπλήρωσε το γεύμα. Μεστές ομιλίες με 
καλύτερη του γνωστού πολιτευτή κ. Σούδα και στο τέλος της 
βραδιάς η υπέροχη χορωδία παιδιών της Ιερατικής Σχολής 
και Ιερών υπό την διεύθυνση του αγαπητού Πρωτοσύγκελ-
λου  π. Οδυσσέα Δρόσσο από τον Άγιο Παντελεήμονα.
ΑΞΙΟΙ λοιπόν οι νέοι Άρχοντες και ας συνεχίζουμε όλοι μαζί 
την διαιώνιση της Ορθοδοξίας.

κειμενο: θανασησ κουρτεσησ/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΝΕΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

Η χορωδία της Ακαδημίας υπό τις οδηγίες του π. Οδ. Δρόσσου

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος 
Ιωαννίδης Ο κ. Δημήτρης Σούδας, ο νέος Άρχων O κ. James Anas, πρόεδρος των 

Οικομενικών Αρχόντων στον Καναδά O κ. Σπύρος Βολονάκης. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος στην 
προσευχή πριν το δείπνο

H κα Δώρα Λιαγκάκη, με τον εκδότη της εφημερίδας HELLAS 
NEWS, Θανάση Κουρτέση, τον π. Νικόλαο και τον γνωστό 

επιχειρηματία και Άρχων, Τάσο Μιχαλόπουλο

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εισέρχεται στον Ι. Ν. 
του Αγ. Νικολάου

Η κα Πένυ Κόντος ανάμεσα από τους κ. 
Θανάση Κουρτέση και κ. Τάσο Μιχαλόπουλο
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ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Η Συντονίστρια Ελληνικής 
Εκπαίδευσης στον Καναδά, κα Μαρία 

Λυχνάκη

Οι φοιτητές της Πατριαρχικής Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο

Το τραπέζι του Προφήτη Ηλία, όπου διακρίνονται ο κ. Ιωάννη Δάγωνας και η σύζυγος του, ο κος και η 
κα Μιλιωβίτης καθώς και η Πρόεδρος του Ελληνορθόδοξου Σχολείου της Μεταμόρφωσης, κ. Τούλα 

Ρέππα με τον σύζυγο της, αλλά και η διευθύντρια του Σχολείου, κα Άννα Σαραντίδης

Το τραπέζι με τον κ. Τ. Μιχαλόπουλο, τον κ. Θ. Κουρτέση, τον γνωστό δικηγόρο κ. Σ. Κανέλο, τον κ. Γ. 
Πολίτη και τον κ. Χρ. Αργυρίου Το τραπέζι του Αγ. Νικολάου

Το τραπέζι του Αγ. Παντελεήμονα, με τον κ. Θ. Κουρτέση και Ι. Δάγωνα. Το τραπέζι της Μεταμορφόσεως, όπου διακρίνεται και π. Οδ. Δρόσσος από τον Αγ. Παντελεήμονα

Το τραπέζι όπου διακρίνονται ο Μητροπολίτης Σωτήριος με τον Γενικό Πρόξενο, κ. Αλέξανδρο 
Ιωαννίδη και την κα Σαπφώ Ρασσιά
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Φ
ωτογραφικά στιγμιότυπα 
από την εκδήλωση “LIVING 
HISTORY OF EAST YORK που 
έγινε στο COSBURN ATRS 

CENTRE, Τορόντο στις 13 και 14 Οκτω-
βρίου 2017 στα πλαίσια των εορτασμών 
των 150 χρόνων του Καναδά. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση με 
αρχειακό υλικό, διαλέξεις και πολιτι-
στικό πρόγραμμα και οργανώθηκε με 
την συνεργασία του δημαρχείου Τορό-
ντο,  των οργανισμών ΕAST YORK 
HISTORICAL SOCIETY, Cosburn United 
Church, ομάδα επαγγελματιών φωτο-
γράφων με υλικό από την περιοχή του 
East York, που ξεκινούσε από τις αρχές 
του 1900 και ιδιωτικές συλλογές απο-
γόνων κατοίκων.  Aπό Ελληνικής πλευ-
ράς είχαν φωτογραφίες από νύφες του 
50 -70 που κατοικούν στην περιοχή 
και αντικείμενα από την ιδιωτική συλ-
λογή της Κας Νάνσυ Αθανασοπούλου – 
Μυλωνά. 

    Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στα 
ημερήσια  ενημερωτική παρουσίαση 
για την ιστορική εξέλιξη του East York 
από καθηγητή ιστορίας. Την επόμενη 
ημέρα το απόγευμα έγινε και η απο-
νομή των βραβείων στους μαθητές που 
διακρίθηκαν στον διαγωνισμό φωτο-
γραφίας. Το βράδυ ακολούθησε κον-
σέρτο με θέμα “Celebrating Canadian 
Composers”
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Μ
ι α  π ο λ ύ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ -
σα παρουσ ίασ η γ ια  το 
exportgate.gr της Eurobank 
και το CETA, του προγράμ-

ματος στήριξης των ελληνικών επιχειρή-
σεων, έλαβε χώρα στο Γενικό Προξενείο 
του Τορόντο, παρουσία φυσικά του Γενι-

κού Προξένου, κ. Αλέξανδρου Ιωαννί-
δη, του προέδρου της Ελληνικής Κοινό-
τητας Τορόντο, κ. Αντώνη Αρτεμάκη και 
αρκετών επιχειρηματιών που ήδη εισά-
γουν τα προϊόντα τους από Ελλάδα στον 
Καναδά. Περισσότερα στην επόμενη έκ-
δοση μας.

Eurobank - ExportGate - CETA
Μια καταπληκτική 

παρουσίαση στο Γενικό 
Προξενείο του Τορόντο
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Σ
ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν 
To r o n t o  S u n  κ α ι 
τ ο  G lo b a l  N e w s  ο 
Stephane Voukirakis, 

για τον οποίο είχε εκδοθεί σε 
ολόκληρο τον Καναδά ένταλ-
μα της σύλληψης του με την 
κατηγορία του βιασμού και 
της παιδεραστίας, συνελήφθη 
το βράδυ της Δευτέρας δίχως 
να φέρει αντίσταση. Ο 48χρο-
νος που φέρεται να παραβία-
σε την απαλλαγή του, είχε στο 
παρελθόν φυλακιστεί για πέ-
ν τε χρόνια έχον τας σ την κα-
τοχή του υλικό παιδικής πορ-
νογραφίας, ενώ φέρεται να εί-
χε παρασύρει ένα παιδί κάτω 
των 16 ετών. Ο δράστης βρι-
σκόταν εκτός με περιορισ τ ι-
κούς όρους, οι οποίοι θα απο-
σύρονταν το 2025.

Ο 
πρωθυπουργός Justin Trudeau 
θέτει τις βάσεις για τις καναδι-
κές πόλεις που ελπίζουν να πεί-
σουν τον  τεχνολογικό «γίγα-

ντα», το Amazon , να εγκαταστήσει το δεύ-
τερο εταιρικό του αρχηγείο στον Καναδά. 
Σε επιστολή που απευθύνεται προσωπικά 
στον ιδρυτή της εταιρείας, τον  Jeff Bezos, 
ο Trudeau περιγράφει τους λόγους για τους 
οποίους ο Καναδάς θα μπορούσε να κά-
νει ένα φιλόξενο και κερδοφόρο σπίτι. Ο 

πρωθυπουργός δεν ονόμασε καμία από τις  
10 καναδικές πόλεις που διεκδικούν τις ε-
πιχειρήσεις του Amazon, αλλά τόνισε τα ε-
μπορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά σημεία 
πώλησης της χώρας. Η επιστολή αναφέρει, 
επίσης, την αυξημένη επένδυση του Κανα-
δά σε δεξιότητες και κατάρτιση, την ικανό-
τητα εκπαίδευσης των εργατών τόσο από 
στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και 
το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης 
που μειώνει το κόστος για τους εργοδότες.

Συνελήφθη στο Τορόντο επίδοξος 
βιαστής που αναζητείτο σε ολόκληρο 
τον Καναδά

Ο Justin Trudeau καλεί το Amazon να 
στήσει εγκαταστάσεις και στον Καναδά

Οι πολιτικοί του Οντάριο 
καταδικάζουν το νόμο του Κεμπέκ 

που υποχρεώνει τους πολίτες να μην 
καλύπτουν τα πρόσωπα τους

Ο
ι πολιτικοί του Οντάριο κατα-
δικάζουν ομόφωνα έναν νόμο 
που ψηφίστηκε στο Κεμπέκ, 
όπου απαγορεύει σε οποιον-

δήποτε να παραχωρεί ή να λαμβάνει 
δημόσιες υπηρεσίες με το πρόσωπό του 
καλυμμένο. Ο πρωθυπουργός Kathleen 
Wynne δήλωσε ότι το Οντάριο και το 
Κεμπέκ έχουν πολύ στενή σχέση συνερ-
γασίας, αλλά σε αυτό το θέμα διαφω-
νούν ριζικά. Επίσης, υποστήριξε ότι κάθε 
πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να ζήσει 
τη ζωή και να ασκήσει τις πεποιθήσεις 
του χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και ο 
φόβος, λέγοντας ότι ο νόμος του Κεμπέκ 
είναι το αυτό που μπορεί να οδηγήσει στα 
άκρα τις κοινότητες. Η Λίζα Μακλέντ από 
τους Progressive Conservative δήλωσε ότι 
η έκφραση της ελευθερίας δεν ενισχύεται 
ποτέ όταν τίθενται όρια σε αυτήν.  Από την 

πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 
Φίλιπ Πάιλιρντ, υπερασπίστηκε τον νόμο 
λέγοντας ότι είναι απαραίτητος για λόγους 
που σχετίζονται με την επικοινωνία, τον 
αναγνώριση για την ασφάλεια των πολι-
τών.

Κλάπηκαν συλλεκτικά νομίσματα και 
τραπεζογραμμάτια αξίας $500.000 
δολαρίων

Η 
α σ τ υ ν ο μ ία  α ν α κο ί ν ω σ ε 
πως  από το αυτοκίνητο ε-
νός 68χρονου από την British 
Columbia που είχε παρκάρει 

έξω από ξενοδοχείο στην Mississauga 
κλάπηκαν δύο τσάντες με  συλλεκτικά 
νομίσματα και τραπεζογραμμάτια αξίας 

$500.000 δολαρίων. Στις κάμερες φαί-
νεται ένας άνδρας ηλικίας 35-45 ετών να 
προσπαθεί να διαρρήξει το αυτοκίνητο 
και στην συνέχεια να απομακρύνεται με 
τις δύο τσάντες. H αστυνομία καλεί ο-
ποιοδήποτε μάρτυρα να δώσει πληρο-
φορίες
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Τ
ην Τετάρτη εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του ημερήσιου Ελλη-
νορθόδοξου Σχολείου της Ιεράς Μονής «Μεταμόρφωση» από 
τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Η λειτουργία που έγινε και στα ελ-
ληνικά και στα αγγλικά τελέστηκε από τον ίδιο των Μητροπολίτη 

Σωτήριο, ο οποίος στην συνέχεια έκανε και τον αγιασμό.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκε και ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος 
Ιωαννίδης, που τόνισε την σπουδαιότητα του έργου της Μητρόπολης 

για την διαιώνιση της θρησκείας και της γλώσσας μας. Ακόμη, ούτε ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος αλλά ούτε η διευθύντρια κα Άννα Σαραντί-
δης, ούτε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα  Τούλα Ρέππα 
δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν τον κ. Ιωάννη Δάγωνα, που όπως 
τόνισαν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο χτίσιμο του σχολείου κι ακόμη κι 
όταν η υγεία του δεν το επέτρεπε φρόντισε να είναι εκεί, προκειμένου 
να τελειώσει επιτυχώς αυτό το έργο. 

Λίγο πριν ο Σεβασμιότατος Σωτήριος περάσει να αγιάσει την νέα πτέ-
ρυγα του σχολείου, αναφέρθηκε στον Άρχων Μιλιβιότη και την σύζυγο 
του καθώς το δισέγγονο τους φοιτά στο σχολείο, πράγμα που όπως και 
να το σκεφτεί κανείς αποτελεί τεράστια συγκίνηση. Συνεχίστε, λοιπόν, 
να βοηθάτε όπως μπορείτε σε τέτοιες προσπάθειες, ειδικά όταν αφο-
ρούν την διαιώνιση της γλώσσας και όσο μπορείτε κρατείστε τα παιδιά 
μας κοντά στο ελληνικό στοιχείο και την θρησκεία μας.

κειμενο: θανασησ κουρτεσησ/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου

Εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Ελληνορθόδοξου 
Σχολείου της Ι. Μονής «Μεταμόρφωσης»

Ο Γενικός Πρόξενος κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

κ. Τούλα Ρέππα
Η Διευθύντρια της Σχολής κ. Άννα 

Σαραντίδης

Ο κ. Γιάννης Δάγωνας και η κα Λούση Γρηγοριάδου με τον 
Γενικό Πρόξενο

Το ζεύγος Μιλιβιώτη, των οποίων το 
δισέγγονο φοιτή στο σχολείο
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για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα 1930’s

της χριςτιανας κιεςκου

Σπάνιο ντοκουμέντο από την κατεδάφιση της μεσαίας πτέρυγας των Παλαιών Ανακτόρων 
προκειμένου να κατασκευαστεί η αίθουσα του Κοινοβουλίου

Η Θεσσαλονίκη στην ίδια περίοδο…

Στην Αθήνα το 1930 στην περίοδο των εκλογών στην Πανεπιστημίου
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Πρώτη συνεδρίαση 
Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου Ι.Μ. Τορόντο,
με τη νέα σύνθεσή του

Η 
29η Κληρικολαϊκή Συνέλευση που 
έγινε από 26 Μαΐου -1 Ιουνίου 
στο Belleville, εξέλεξε νέο Μητρο-
πολιτικό Συμβούλιο (Μ.Σ.) το ο-

ποίο απαρτίζεται από πενήντα ένα (51) μέλη, 
από το Halifax μέχρι το Vancouver.
Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, συνήλθε στην 
πρώτη συνεδρίαση του, υπό την προεδρία 
του Μητροπολίτη Σωτηρίου. Από τα πενή-
ντα ένα (51) μέλη, τριάντα εννέα (39) ήσαν 
παρόντα.
Άρχισε με προσευχή και το αγιογραφικό 
ανάγνωσμα “Πᾶς οὖν ὅστις ὁµολογήσει 
ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµο-
λογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ 
πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·” (Ματθ. ι’32).
 Η συνεδρίαση συνεχίσθηκε με εκλογή της 
εκτελεστικής επιτροπής του Μητροπολι-
τικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τους Ειδι-
κούς Κανονισμούς της Ι.Μ. Τορόντο, πρόε-
δρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου είναι 

πάντοτε ο Μητροπολίτης και εξελέγησαν, Α’ 
Αντιπρόεδρος ο Άρχων Μαΐστωρ, Γ. Δαγώ-
νας, Β’Αντιπρόεδρος ο Άρχων Ακτουάριος, 
Λ. Μιρκόπουλος, Ταμίας ο πρόεδρος των 
Αρχόντων Καναδά, Άρχων Δεπουτάτος, Δ. 
Άνας και Γραμματεύς ο Άρχων Οστιάριος, Ε. 
Σωτηρόπουλος.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος έκαμε την 
έκθεσή του και αναφέρθηκε σε όλα τα γεγο-
νότα που μεσολάβησαν από την τελευταία 
συνεδρίαση του Μητροπολιτικού Συμ-
βουλίου μέχρι σήμερα και στην πρόοδο 
η οποία επιτεύχθηκε στην Ι.Μ. Τορόντο. 

Εστίασε την προσοχή του στην πνευματική 
πρόοδο και στην ανθηρή οικονομική κατά-
σταση της Ι.Μ. και στο χτίσιμο της νέας πτέ-
ρυγας του ημερήσιου Ελληνορθόδοξου 
σχολείου «Μεταμόρφωση», η οποία θα 
έχει δέκα αίθουσες και θα στοιχίσει περί-
που ένα εκατομμύριο, επτακόσιες χιλιά-
δες δολ. ($1.7000.000). Η Ι.Μ. Τορόντο θα 
διαθέσει για τον σκοπό αυτό ένα εκατομ-
μύριο δολ. ($1.000.000) και τα υπόλοιπα 
θα συγκεντρωθούν από έρανο, ο οποίος 
άρχισε ήδη να γίνεται. Σε ένα περίπου μήνα, 
η νέα πτέρυγα του σχολείου θα είναι έτοιμη 
να δεχθεί τους μαθητές οι οποίοι είναι σε 
κατάλογο αναμονής.
Οι πρόεδροι είκοσι τεσσάρων (24) επιτρο-
πών του Μ.Σ. παρουσίασαν τις εκθέσεις 
τους για το έργο το οποίο επετελέσθη. Σύμ-
φωνα με την διαδικασία η οποία ακολου-
θείται, έκαστος/η πρόεδρος της επιτροπής 
οφείλει να παρουσιάσει την έκθεσή του/της 

σε δύο σελίδες, ελληνιστί και μετάφραση 
αγγλιστί. Ουδεμία προφορική έκθεση γίνε-
ται δεκτή. Η κάθε έκθεση συζητείται και 
λαμβάνονται οι δέουσες αποφάσεις.
Ήταν μία συνεδρίαση του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου πολύ οργανωμένη και με πολλή 
ικανοποίηση και αισιοδοξία.
Η συνεδρίαση έληξε με προσευχή, αφού ο 
Μητροπολίτης εξέφρασε την ικανοποίησή 
του και ευχαρίστησε όλους τους συνέδρους 
και δοξολόγησε τον τρισάγιο τριαδικό Θεό 
για την όμορφη και πετυχημένη πορεία της 
Ι.Μ. Τορόντο.
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Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ελαφρές οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα και πλύση, καθώς και, την 

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – 

ΡΕΤΙΡΕ 130 ΤΜ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΟΥΖΙΝΑ
ΟΛΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΖΑΚΙ, ΔΥΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ. 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κ. ΚΡΑΙΡΗ
01130 213 040 0992
01130 693 296 1460

ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΗΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ

ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ κα ΜΑΙΡΗ
647-389-3733

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΖΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΚΥΡΙΑ 

τρεις φορές την εβδομάδα
(2:30- 6:30pm)

για μερική αποσχόληση στο σπίτι 
και με τα παιδιά

(3 μηνών και 4 χρόνων)
Ζητήσετε την κα Μαρία

416-522-1278

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

το γνωστο εστιατοριο
JIMMY THE GREEK

στο SQUARE 1 στη MISSISSAUGA

ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
κυριουσ και κυριεσ

για CoUNTER και για κουΖινα
πολυ καλοσ μισθοσ, αριστο περιΒαλλον

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΡΑΦΑΗΛ
905-566-1656  -  905-566-1865

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Very Experienced Cleaner

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΖΗΤΑΕΙ ΚΤΙΡΙΑ –ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ

647-936-7948
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Lauren Drain: 
δεν γλιτώνεις το έμφραγμα!

Η πιο σέξι γιατρός 
είναι εδώ και έτοιμη 
να προσφέρει τις 
πρώτες βοήθειες.

Κοιτάζοντας την 
Λόρεν Ντρέιν 
νοιώθεις ένα 
σκίρτημα στην 
καρδιά… Το θέμα 
είναι να καταλάβεις 
εγκαίρως πως είναι 
έμφραγμα. Γιατί 
κάτι τέτοιο μπορεί 
να πάθει ένας 
άνδρας μόλις την δει 
μπροστά του!

Είναι η πιο σέξι 
γιατρός και δεν 
το λέμε εμείς. 
«Μιλάει» το 
Instagram από 
μόνο του. Η ξανθιά 
καλλονή που 
είναι και personal 
trainer, ξεκίνησε 
στα 16 της χρόνια 
στο χώρο της υγείας 
και πριν από μερικά 
πήρε ειδικότητα. 
Καρδιολόγος 
παρακαλώ και η 
λογική λέει πως 
στήνονται ουρές έξω 
από το ιατρείο για 
ένα by pass!
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Η 
Δήμητ ρα 
Α λ ε ξ ά ν -
δρακη δεν 
είναι μία 

απλή… Ελληνίδα. 
Ούτε ένα απλό… μο-
ντέλο. Είναι μία από 
τις μεγαλύτερες φα-
ντασιώσεις του αν-
δρικού πληθυσμού 
και σίγουρα αυτό εί-
ναι κάτι που το γνω-
ρίζει πολύ καλά.
Ά λ λωσ τε,  συχνά 
πυκνά κάνει ότι… 
μπορεί από τον προ-
σωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram 
για να βάλει… φωτιά 
στους άνδρες.
Το τελευταίο της χτύ-
πημα ήταν το καλύ-
τερο απ’ όλα, μια 
και αποφάσισε να 
τα… πετάξει όλα 
από την μέση και 
πάνω και ανέβασε 
την φωτογραφία στο 
Instagram.

η ελληνίδα νομικός με τις 

καυτές πόζες!

Με το στόμα… ανοικτό μεί-
ναμε μόλις «είδαμε» την καυτή 
καλλονή με τις απίστευτες 
πόζες της στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram.

Πρόκειται για την Αναστασία 
Θεοδωροπούλου, η οποία 
είναι δικηγόρος, αλλά και 
δημοσιογράφος, αλλά το πιο 
σημαντικό είναι πως ο λογα-
ριασμός της είναι… γεμάτος 
από καυτές πόζες.

Topless και με καυτό 

στρινγκ στα βράχια η 

φουρέιρα του μποτία!

Η Ελένη Φουρέιρα θέλει 
να… αποχαιρετήσει το καλο-
καίρι, αλλά το έκανε με τέτοιο 
τρόπο που προκάλεσε… καύ-
σωνα, μια και οι πόζες που 
ανέβασε στον προσωπικό 
της λογαριασμό, λίγο έλει-
ψαν να βάλουν… φωτιά στο 
Instagram. Τι έκανε; Μα ανέ-
βασε δύο φωτογραφίες που 
είναι topless και με καυτό 
στρινγκ στα βράχια και το 
έκανε, όπως έγραψε τουλάχι-
στον, για να πει… bye bye στο 
καλοκαίρι!

Όταν ξεκίνησε το My Style 
Rocks τα νούμερα τηλεθέα-
σης ήταν απογοητευτικά. Με 
το πέρασμα του χρόνου όμως 
τα μονοψήφια έγιναν διψή-
φια καθώς το ενδιαφέρον του 
ανδρικού κυρίως πληθυσμού 
αυξήθηκε κατακόρυφα.
Η Ιωάννα Τούνη είναι η 
δασκάλα που κάθε μαθητής 
θα ήθελε να έχει στην τάξη.

H Δήμητρα Αλεξανδράκη 
ποζάρει topless

Η καυτή Κύπρια χορεύτρια 
που μας έκαψε την καρδιά!

ιωάννα τούνη: 

κάθε μαθητής την 

θέλει γιαδασκάλα!

Μ
πορεί να έχουν περάσει κάποια 
χρόνια από τότε που κατέκτησε 
τον τίτλο της Playmate, ωστόσο 
αν ρίξετε μία ματιά στο Instagram 

της, θα διαπιστώσετε πως παραμένει εντυπω-
σιακή και κουκλάρα.
Ο λόγος για την Ιωάννα Ζησάκη, η οποία πολύ 

συχνά ανεβάζει σέξι φωτογραφίες της στα 
Social Media, ωστόσο αυτή την φορά… το 
παράκανε.
Το εντυπωσιακό μοντέλο πήγε για σολάριουμ 
και ανέβασε στο Instagram Stories μία γυμνή 
φωτογραφία της, όπου κρύβει μόνο τα απα-
ραίτητα.

Ελληνίδα Playmate ανέβασε γυμνή 
φωτογραφία της!

Ε
ίναι νέα, ωραία 
και έχει τρέλα 
με τον χορό. Η 
καυτή Κύπρια 

χορεύτρια μπορεί το 
τελευταίο διάστημα 
να βρίσκεται στην Ι-
ταλία, όπου κάνει τις 
σπουδές της, αλλά μό-
λις την… αντικρίσαμε 
στο Instagram πάθα-
με… ζημιά.

Βλέπε τ ε ,  η Νικόλ 
Δρουτριώτου, για την 
οποία και σας γρά-
φουμε αυτές τις γραμ-
μές, διαθέτει κορ-
μάρα… λαμπάδα και 
όσο και να προσπα-
θήσετε, δύσκολα θα 
βρείτε κάποιο ψεγάδι 
πάνω της.
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Τ
ο hot κορμί των Βαλκανίων στο πιά-
το σας.
Μισή Σέρβα. Μισή Κροάτισσα. Συν-
δυασμός που... σκοτώνει.

Η Νταγιάνα Γκούντιτς βάζει «φωτιά» στα 
Βαλκάνια και τα αναστατώνει.
Άκοπα με το κορμί της.

Κ
ανονικά, θα έ-
πρεπε να σταμα-
τήσουμε να εντυ-
πωσ ιαζόμασ τε 

με αυτά που κάνει η Κέ-
ιτ Άπτον. Από την άποψη 
δηλαδή ότι τα έχουμε δει 
σχεδόν όλα και, λίγο-πολύ, 
έχουμε συνηθίσει τις απο-
καλυπτικές εμφανίσεις της. 
Όμως το κορυφαίο με την 
Κέιτ άπτον είναι πως κά-
θε φορά (ΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟ-
ΡΑ) θα βρει ένα καινούρ-
γιο τρόπο για να σε κάνει 
να κολλήσεις μαζί της.

Αυτή τη φορά αρκούσε 
μόλις  μ ία backstage 
φωτογράφηση. Είναι το 
shooting για το Sports 
Illustrated που πραγματο-
ποιήθηκε στην  Αρούμπα 
και έδωσε στο κοινό μία 
από τις πιο καυτές φωτο-
γραφίσεις.

Nέα γυμνή φωτογράφηση 
της Κέιτ Άπτον

Η 
εντυπωσι-
ακή κου-
κλάρα δη-
λώνει ηθο-

ποιός, χορεύτρια και 
μοντέλο, αλλά η α-
λήθεια είναι πως δεν 
μας… ενδιαφέρει και 
σε μεγάλο βαθμό ο ε-
παγγελματικός προ-
σανατολισμός, από την 
στιγμή που δεν σταμα-
τά να μας… κολάζει με 
τις καυτές της πόζες.

Η Κέρι Ρόουζ, για την 
οποία και σας γρά-
φουμε, έχει κάνει μερι-
κές εμφανίσεις σ την 
τηλεόραση, αλλά έχει 
γ ί ν ε ι  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο 
γνωστή για τον καυτό 
της λογαριασμό σ το 
Instagram που μοιρά-
ζει… εγκεφαλικά.

Εσύ την ξέρεις την Νταγιάνα; 
Καιρός να τη μάθεις! Η «Πάρις Χίλτον της Ρωσίας» 

κατεβαίνει για πρόεδρος!

«
Με λένε Ξένια Σομπτσάκ... Θέτω 
υποψηφιότητα για πρόεδρος της 
Ρωσίας» αναφέρει στην ιστοσε-
λίδα της, sobchakprotivvseh.ru, 

η ξανθιά τηλεπαρουσιάστρια, που κάνει 
καριέρα στη χώρα της και στο εξωτερι-
κό, χάρη όχι μόνο στα... οφθαλμοφανή 
προσόντα της, αλλά και στο γεγονός ότι 
δεν διστάζει, συχνά-πυκνά, να επιτίθε-
ται στον πανίσχυρο πρόεδρο, Βλαντιμίρ 
Πούτιν.
Ταυτόχρονα, στην ανοιχτή της επι-
στολή, την οποία δημοσίευσε η εφημε-
ρίδα Vedomosti και στην οποία εξηγεί 

εκτενώς τους λόγους που αποφάσισε να 
θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές 
εκλογές, η 35χρονη Σομπτσάκ γράφει: 
«Είμαι υποψήφια εναντίον όλων».
Και συνεχίζει: «Αρκετά σιώπησα. Εδώ 
και μερικούς μήνες το σκέφτομαι. Και όχι 
επειδή έτσι είναι οι γυναίκες, που όλα τα 
υπολογίζουν, αλλά επειδή είμαι έτσι εγώ 
και όλες τις ευκαιρίες τις αντιλαμβάνο-
μαι σαν πρόκληση. Στα πέντε χρόνια που 
πέρασαν από τις διαμαρτυρίες του 2012, 
έχω διαμορφώσει πλήρως τις πολιτικές 
μου αντιλήψεις και είμαι έτοιμη να τις 
παρουσιάσω σε οποιονδήποτε»

Γνωστή ηθοποιός σε κολασμένες 
πόζες στο Instagram
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Η γαλήνη ταιριάζει στον Πόρο. 
Ειδικά στη διαδρομή προς τον 
Ρωσικό Ναύσταθμο, η συνάντηση 
της γαληνεμένης θάλασσας με τις 
πευκόφυτες πλαγιές είναι γοητευτική, 
καθώς διανθίζεται από τη θέα των 
σκαφών που περνούν και του μικρού 
νησιού, της Σφαιρίας, επάνω στην 
οποία είναι χτισμένη η πολιτεία του 
Πόρου. 

Μ
ετά την έπαυλη «Γαλήνη», ε-
δώ όπου ο ποιητής Γιώργος 
Σεφέρης έγραψε την «Κίχλη», 
τα αραγμένα σκάφη έχουν ρί-

ξει τους κάβους τους μέσα στο δάσος. Αυ-
τό είναι το τοπίο από εδώ και πέρα. Μικρές 
παραχωρήσεις των δένδρων στην άμμο και 
στη θάλασσα. Το Μικρό και το Μεγάλο Νε-
ώριο, σημαδεμένα από πρόσφατη πυρκα-
ϊά, και μετά μια εμβληματική εικόνα του νη-
σιού, το Λιμανάκι της Αγάπης. Η συνάντηση 
της πρασινογάλαζης θάλασσας με τη στενή 
λωρίδα της λευκής άμμου με τα πεύκα είναι 
σαγηνευτική. Βεβαίως δεν λείπει και το νεο-
κλασικό στοιχείο, καθώς στην άκρη του μι-
κρού κόλπου μια παλιά βίλα, με μερικά σκά-
φη αραγμένα μπροστά της, ξεχωρίζει μέσα 
στα δένδρα. 
 Αυτές είναι οι φανερές χάρες του Πόρου. 
Υπάρχουν όμως και οι κρυφές, όπως η 
μοναχική, μικρή παραλία, αμέσως μετά το 
πέτρινο σπίτι, μικρογραφία της φύσης του 
Πόρου. Λίγο πριν από το Mεγάλο Νεώριο 
η παραλία μπροστά από το «Κοχύλι» είναι 
ίσως η πιο νεανική νότα του νησιού, καθώς 

ο ήλιος γέρνει και η μουσική αρχίζει να φορ-
τίζει μια ζεστή ημέρα στη θάλασσα, στις 
ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες και μετά 
στην άκρη στο μπαρ κάτω από τα πεύκα. 
Αυτές οι χαρακτηριστικές εικόνες – πεύκα, 
γαλάζια νερά, σκάφη – διαδέχονται η μία την 
άλλη σε αυτή τη διαδρομή, η οποία κατα-
λήγει στον γραφικό όρμο με τα διατηρητέα 
ερείπια του Ρωσικού Ναυστάθμου και το 
«εξωτικό» νησάκι Δασκαλιό με το εκκλη-
σάκι του. Αυτά τα ερείπια ήταν αποθήκες και 
φούρνοι – χτίστηκαν το 1834 – όπου ανε-
φοδιαζόταν ο ρωσικός στόλος. Τώρα απο-

τελούν ατμοσφαιρικό, πράγματι, σκηνικό 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και τα θεμέλιά 
τους βρίσκονται βαθιά στην παχιά άμμο που 
μετακινεί η αστραφτερή θάλασσα. 
Οι βάρκες με τους επιβάτες που ξεκινούν 
από την πολιτεία αράζουν σε μια ξύλινη 
προβλήτα. Την ώρα του ηλιοβασιλέματος 
μπορείτε να πάτε πίσω από τα ερείπια και να 
απολαύσετε το Δασκαλιό με φόντο τον ήλιο 
που δύει πίσω από τα βουνά της Πελοπον-
νήσου. Σε μια τέτοια προβλήτα, στο Μονα-

στήρι, αράζουν οι βάρκες και από την άλλη 
μεριά της Καλαυρίας, του μεγάλου νησιού 
του Πόρου. Περνούν ανάμεσα στην προκυ-
μαία της πολιτείας και της απέναντι ακτής 
του Γαλατά, παραπλέουν τη Σφαιρία και 
βάζουν πλώρη για τις παραλίες στο Ασκέλι 
και στο Μοναστήρι. 
Ο δρόμος από τη στεριά περνά επάνω από 
το γεφύρι που ενώνει τα δύο νησιά και δια-
κλαδώνεται αριστερά για τον Ρωσικό Ναύ-
σταθμο και ευθεία για το Ασκέλι, στην 
παραλία του οποίου υπάρχουν εγκαταστά-
σεις για θαλάσσια σπορ. Λίγο πριν από το 

ξενοδοχείο «Serene Blu Resort», που μοιά-
ζει με καράβι εν πλω, η πινακίδα δείχνει τη 
διακλάδωση για τον ναό του Ποσειδώνα 
(5 χλμ.). Ο δρόμος ανηφορίζει μέσα στο 
δάσος, προσφέροντας από ένα σημείο και 
μετά πανοραμικές εικόνες των κατάφυτων 
πλαγιών και του Πόρου, ώσπου να βγει από 
την άλλη μεριά του νησιού, ψηλά πάνω από 
τον όρμο της Βαγιονιάς. 
Λίγο μετά ο δρόμος ακουμπά το συρματό-
πλεγμα που περιβάλλει τον αρχαιολογικό 

χώρο. Τα ερείπια μοιάζουν φτωχά, σκορ-
πισμένα ανάμεσα στις σκιές των ελιών και 
των πεύκων, αλλά αυτό το ιερό της Καλαυ-
ρίας ήταν σπουδαίο. Μόνο που οι άνθρωποι 
ανακύκλωσαν τα υλικά του αρχαίου ναού, 
χρησιμοποιώντας τα για νεότερα οικοδο-
μήματα. Ο βρετανός ταξιδιώτης Ρίτσαρντ 
Τσάντλερ είδε εδώ το 1765 λιθοξόους να 
ετοιμάζουν αγκωνάρια για το μοναστήρι 
της Παναγίας που χτιζόταν τότε στην Υδρα. 
Οπως και να έχει, αυτά τα ερείπια είναι 
ένα κίνητρο για να σκεφτεί ο περιηγητής 
τη σχέση της θάλασσας, της πόλης και του 

θεού, όχι μόνο την παλαιά εποχή αλλά και τη 
σύγχρονη, και κυρίως να κάνει τη διαδρομή 
έως εδώ με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Με τα 
πόδια από τη διασταύρωση είναι περίπου 1 
ώρα και 15 λεπτά σε ανηφορικό δρόμο. 
Μετά τον ναό ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος 
συνεχίζει ως την πολιτεία του Πόρου. Από 
τη διασταύρωση, ευθεία, ο παραθαλάσσιος 
δρόμος συνεχίζει προς το μοναστήρι. Ψηλά 
στον λόφο, μέσα στα δένδρα, φαίνονται ο 
τρούλος και το καμπαναριό του γυναικείου 
μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής του 
18ου αιώνα. Είναι οικοδομημένο με πρό-
τυπο την αρχιτεκτονική που συνηθιζόταν 
στα νησιά, του μοναστηριού-κάστρου. Ολα 
είναι χτισμένα μέσα στα ισχυρά τείχη που 
δημιουργούν τα ίδια τα κτίσματα. Ο καθέ-
νας είναι ευπρόσδεκτος εκεί, αρκεί να συμ-
μορφώνεται με τους συνηθισμένους κανό-
νες ευπρεπούς ένδυσης που ισχύουν στα 
μοναστήρια. Κατά τα άλλα, ο δίσκος με τα 
λουκούμια, καθιερωμένη, συμβολική χει-
ρονομία φιλοξενίας των μοναχών, βρίσκεται 
μονίμως στην είσοδο. Στο μοναστήρι μπο-
ρείτε να ανηφορίσετε με τα πόδια στην ομώ-
νυμη παραλία όπου αράζουν οι βάρκες που 
επιστρέφουν στον Πόρο. 
Πίσω στην πολιτεία του Πόρου θα επιδο-
θείτε σε μικρές εξερευνήσεις στα σοκάκια 
της και στην προκυμαία. Στο εσωτερικό του 
οικισμού παραμονεύουν εκπλήξεις. Στην 
παλιά Χώρα είναι ιδιαίτερα γραφικά η μικρή 
πλατεία δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου και το παλιό Υδραγωγείο. Στην 
κορυφή βρίσκεται το περίοπτο ρολόι, χτι-
σμένο το 1927, στο οποίο καταλήγει απαραι-
τήτως κάθε βόλτα στην πολιτεία για τη θέα 
που προσφέρει προς το κανάλι και τις απέ-
ναντι ακτές της Πελοποννήσου. Ακόμη πιο 
ψηλά, στην κορυφή της Σφαιρίας, βρίσκεται 
ο ανεμόμυλος, απ’ όπου ξεκινά το λαξευ-
μένο στον βράχο μονοπάτι. Επειτα από 15 
λεπτά πεζοπορίας καταλήγει στο εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύρων με θέα προς το πέλα-
γος από τη μεριά της Υδρας. 

Πόρος: μαργαριτάρι του σαρωνικού
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 800 γρ. (καθαρό βάρος) κολοκύθα, κομμένη σε κομμάτια 4 - 5 εκ.
 ª 500 γρ. σελινόριζα, κομμένη σε κύβους 4 - 5 εκ.
 ª 120 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
 ª 70 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
 ª 1 ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
 ª 7 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)
 ª 2 κουτ. γλυκού κορν φλάουρ
 ª 130 ml κρέμα γάλακτος
 ª 1 κουτ. σούπας ξερή μαντζουράνα, τριμμένη
 ª 1 κουτ. γλυκού ξερός κόλιανδρος, τριμμένος
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C και στρώνουμε ένα μεγάλο ρηχό ταψί με 

λαδόκολλα. Απλώνουμε τα κομμάτια της κολοκύθας και της σελινόριζας, σκεπάζουμε με 
αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 25 - 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ξεφουρ-
νίζουμε (δεν σβήνουμε το φούρνο, ώστε να είναι ζεστός για να ψήσουμε το σουφλέ), 
ρίχνουμε την κολοκύθα και τη σελινόριζα στο μπλέντερ ή στο μούλτι (σε δόσεις) και τις 
πολτοποιούμε. Αλείφουμε με λίγο από το ελαιόλαδο ένα πυρίμαχο σκεύος για σουφλέ 
ή ένα βαθύ πυρέξ περίπου 30 εκ. και πασπαλίζουμε με τη μισή ποσότητα παρμεζάνας, 
έτσι ώστε να καλύψουμε τον πυθμένα και τα τοιχώματα.

 ª Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 
4 - 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.

 ª Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα μέχρι να αφρατέψουν. Ρίχνουμε την 
κρέμα γάλακτος και το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να αναμειχθούν. 
Προσθέτουμε τον πολτό λαχανικών, το κρεμμύδι, αλατοπίπερο, τη μαντζουράνα, τον 
κόλιανδρο και τη γραβιέρα, ανακατεύουμε απαλά και στρώνουμε ομοιόμορφα στο 
ταψί. Σκορπίζουμε την υπόλοιπη παρμεζάνα στην επιφάνεια και ψήνουμε για περίπου 
40 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει.

Άρωμα Κουζίνας
Σουφλέ με κολοκύθα, 
σελινόριζα και παρμεζάνα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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-Ρε είδες το μύνυμά μου;
-ποιο? αυτό που μου λε ς να σου 
δανείσω 200 ευρώ;
-Ναι!
-Όχι δεν το είδα

-Μάνα τι θα φάμε σήμερα;
-Μπάμιες ή αρακά θα κάνω
-Βασικά άμα θέλεις να με διώξεις από το 
σπίτι πες το μου στα ίσα!

Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος 
τρέχει με 200 χιλιόμετρα .Αρχικά τον 
καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής αλλά 
λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν 
καταφέρνει τίποτα , καλεί επειγόντως 
ενισχύσεις , και βρίσκεται να τον κατα-
διώκουν 5 περιπολικά , καμιά δεκαριά 
μηχανές , ελικόπτερο , και δεν συμμα-
ζεύεται .
Μετά απο πολλά τον εγκλωβίζουν και 
τον ακινητοποιούν . Τόν πλησιάζει ο επι-
κεφαλής των αστυνομικών , και του λέει 
.
- Φαντάζομαι οτι αντιλαμβάνεσαι τί 
θα σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει 
ολόκληρη την αστυνομική δύναμη της 
πόλης . Όμως παρά την ταχύτητα που 

έτρεχες σε παραδέχθηκα σαν οδηγό και 
θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία . Αν 
λοιπόν μου πείς μια καλή δικαιολογία 
γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα σε αφήσω 
να φύγεις .Σκέφτεται ο άλλος για πολύ 
λίγο και του λέει .
- Τί να σου πώ : την περασμένη εβδο-
μάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν 
αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγού-
σατε για να μου την δώσετε πίσω !!!!!!!

Ναι γεια σας , κλειδαρας εκει ? 
Βεβαιως , τι θα θελατε ? 
Εχουμε κλειδοθει μεσα και δεν μπο-
ρουμε να βγουμε . 
Που ειστε ? 
Στο Κορυδαλλο.!!!

- Μάνα θ’αλλάξω φύλο. 
- Χρυσή Ζύμη να πάρεις.

Τελικά οι πορείες στην πρεσβεία των 
ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια ήταν για να τις 
ευχαριστήσουν που είναι παράγοντας 
σταθερότητας της περιοχής #aristeres_
litaneies

FUN

κριΟΣ
Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικότητά 
σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν καθυ-
στερήσεις στην πραγματοποίηση των στό-
χων σας. Προσέξτε κάποιες παρεξηγήσεις 
με φίλους. Οι ισορροπίες είναι ευαίσθη-
τες. Δυστυχώς είστε αναγκασμένοι να ζείτε 
κάτω από σκληρές συνθήκες!! Μην εμπλα-
κείτε ποτέ σε καταστάσεις που θα σας στε-
ναχωρήσουν.

ΤΑΥρΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου ή 
εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα.

διδΥμΟι
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρ-
χει μία τάση από τη μια μεριά σπατάλης και 
από την άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζε-
ται ιδιαίτερα προσοχή στο να αποφύγετε 
τσακωμούς, ακόμα και ρήξεις που αφορούν 
χρήματα και εργασία. Ο εσωτερικός σας 
όμως κόσμος και γενικότερα η διάθεσή σας 
βελτιώνεται αισθητά.

κΑρκιΝΟΣ
Αυτή την περίοδο είναι απα-
ραίτητο να μάθετε να ελέγ-
χετε όλες τις ηθικές σας 
αδυναμίες. Τώρα, αντί 
να βασίζεστε στην εξω-
τερική σας εμφάνιση για 
να προσελκύσετε τους 
γύρω σας, χρησιμοποιή-
σετε περισσότερο τη σοφία 
σας. Μάθατε πλέον να μπαί-
νετε στη θέση του άλλου και η 
εξαιρετική γενναιόδωρη διάθεσή 
σας σας κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς.

λΕΩΝ
Οι οικογενειακές εντάσεις δεν θα λείψουν το 
διάστημα αυτό, όμως τα επαγγελματικά σας 
φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτή 
είναι μία αιτία που θα σας φτιάξει τη διά-
θεση. Δώστε έμφαση στα οικονομικά σας 
για να βρεθείτε αισθητά ωφελημένοι. Προ-
σέξτε τις μετακινήσεις. Μην βιαστείτε να 
ανακοινώνετε αποφάσεις, κινηθείτε παρα-
σκηνιακά και κάντε τις επαναστάσεις σας 
στους σωστούς χρόνους.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή κι 
αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται να 
αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε εσείς 
αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει και 
σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις επό-
μενες μέρες ένα ς φίλος θα φροντίσει να 
σας πει όλη την αλήθεια για κάποιο θέμα 
σας που σας απασχολεί. Αντί να πληγωθείτε 
αξιοποιήσετε τις πληροφορίες και αλλάξτε 
στάση.

ΖΥγΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΣκΟρΠιΟΣ
Μια μετάθεση σε άλλο τόπο, μια αλλαγή 
πόστου και γενικά μια σημαντική μετακί-
νηση θα σας συναρπάσει. Δεν αποκλείε-
ται να μετακομίσετε για επαγγελματικούς 
λόγους ακόμα και στο εξωτερικό. Τα έσοδά 
σας θα αυξηθούν ειδικά εάν ταξιδεύετε ή 
μετακινείστε συχνά για επαγγελματικούς 
λόγους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περίεργη κατάσταση, 
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν 
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές 
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο 
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 
Οικονομικά μικρά προβλήματα θα παρου-
σιαστούν αλλά με λίγη προσοχή όλα θα 

φτιάξουν γρήγορα!

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αυτή την περίοδο το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
σας θα είναι στραμ-
μένο στον οικονομικό 
τομέα. Όμως, λίγο 
αργότερα θα μπείτε σε 
μία διαφορετική φάση 

αντίληψης τόσο για τα 
καθημερινά σας ζητή-

ματα, όσο και για τη θέση 
που παίρνετε απέναντι στα 

οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν 
καταρχήν να κλείσετε οικονομικές τρύπες 
και στη συνέχεια να βάλετε καινούρια οικο-
νομικά θεμέλια, με την προϋπόθεση όμως 
ότι υπάρχει η υποδομή για αυτό.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε 
ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα 
στο παρελθόν. 

ιΧΘΕιΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο είναι 
αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει κατά 
πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο αυτή η 
εκκαθάριση των οικονομικών σας προβλη-
μάτων θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθ-
μούς. Ξεγλιστρήστε με διπλωματία, από μία 
συζήτηση που δεν θα σας βγάλει πουθενά. 
Βρείτε φίλους που θα σας κάνουν να ξεχα-
στείτε και σταματήστε να αγχώνεστε ακόμη 
και για ανούσια πράγματα.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Τα αόρατα μνημεία που 
κρύβονται στα σπλάγχνα 
των πόλεών μας ήταν το θέμα 
της ημερίδας «Αρχαιότητες 
σε σύγχρονες “κρύπτες”», η 
οποία έγινε πρόσφατα στη 
Θεσσαλονίκη.

Σ
τόχος της ήταν να επαναφέρει 
στην επικαιρότητα τη σημασία 
που παρουσιάζουν η ανάδει-
ξη και η ένταξη των κρυμμέ-

νων αρχαιοτήτων στον σύγχρονο βίο 
των πόλεων, ως αναπόσπαστο τμή-
μα της διαχρονικής ιστορίας και εξέλι-
ξής τους. Να πάψουν, δηλαδή, να είναι 
λησμονημένες σε υπόγεια κτιρίων ή 
να είναι δύσκολα επισκέψιμες, όπως 
π.χ. κάποια υπολείμματα της οχύρω-
σης της αρχαίας Αθήνας, τα οποία έ-
χουν τόσα να αφηγηθούν για την επο-
χή που τα τείχη προστάτευαν την πόλη, 
τα ιερά, τους τάφους των ηρώων της.
Τη σπουδαιότητα του θέματος κατέ-
δειξαν τα τελευταία χρόνια οι αρχαι-
ότητες που αποκαλύφθηκαν κατά τη 
διάνοιξη των σηράγγων του μετρό 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αρχαία 
πόλη κάτω από το Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης κ.ά. Ο προβληματισμός, 
όμως, για τη διαχείριση των κρυμμέ-
νων μνημείων σε Ευρώπη και Ελλάδα 
είναι παλαιότερος και συνδέεται με 
τη μεγάλη ανοικοδόμηση στα ιστο-
ρικά κέντρα των πόλεων, η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί μια 
πλούσια στρωματογραφία από κατά-
λοιπα κτιρίων, δρόμων κ.ά. Οι σωστι-
κές ανασκαφές που προηγήθηκαν 
των οικοδομικών εργασιών ή έργων 
υποδομής σε ιδιωτικούς ή δημόσι-
ους χώρους έδωσαν πλήθος πληρο-
φοριών για τα αόρατα μνημεία. Οσον 
αφορά τους τρόπους αντιμετώπισής 

τους, μιλώντας για την Ελλάδα, πολλά 
καταστράφηκαν (κυρίως στη μεγάλη 
ανοικοδόμηση των δεκαετιών 1950 
και 1960), άλλα διασώθηκαν ορατά 
και αντί για ένα κτίριο οι πόλεις κέρ-
δισαν έναν αρχαιολογικό χώρο, άλλα 
καταχώθηκαν και πολύ λιγότερα δια-
τηρήθηκαν εγκλωβισμένα σε μικρά, 
χαμηλά και υγρά υπόγεια.
Η προστασία των τελευταίων είναι 
έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων. 
Αρκεί όμως η διαφύλαξή τους, όταν ο 
πολίτης δεν έχει ιδέα για το τι κρύβεται 
κάτω από τα πόδια του; Δεν θα έπρεπε 
να αποκτήσει γνώση της παρουσίας 
τους, ανακτώντας έτσι ένα τμήμα της 
συλλογικής ιστορικής μνήμης; Ποιοι 
τρόποι ανάδειξης θα τα καθιστούσαν 
κατανοητά και ελκυστικά στο πλατύ 
κοινό; Τι δυνατότητες προσφέρει η 
σύγχρονη τεχνολογία; Αυτά ήταν τα 
ερωτήματα της ημερίδας που συνδι-
οργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού - Παράρ-
τημα Θεσσαλονίκης, η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και το 
Εκκοκκιστήριο Ιδεών της Βέροιας, με 
την υποστήριξη της Πολιτιστικής Εται-
ρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλά-
δος.
Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 
Θεσσαλονίκης, οι αρχαιολόγοι δρ 
Αστέριος Λιούτας, Μαρία Μανδάκη 
και δρ Αικατερίνη Κούσουλα δήλω-
σαν ότι, προς το παρόν, κύριο μέλημα 
της υπηρεσίας είναι να ολοκληρωθεί η 
ψηφιακή τεκμηρίωση των σωστικών 
ανασκαφών.
Προσπάθειες δημοσιοποίησης του 
υλικού αυτού υπήρξαν η έκδοση της 
πρώην ΙΣΤ΄ ΕΚΠΑ «Θεσσαλονίκη. Η 
κρυμμένη πόλη» (2012) και το πρό-
γραμμα «Αγνωστη Θεσσαλονίκη» 
της 9η ΕΒΑ, που υποστήριξε ο Οργα-
νισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης - «Θεσσαλονίκη 1997». 

Εδωσαν παραδείγματα αρχαίων λει-
ψάνων που διατηρούνται σε υπόγει-
ους χώρους και πρόσθεσαν ότι η υπη-
ρεσία εργάζεται προς την κατεύθυνση 
εκπόνησης μελετών για την επισκεψι-
μότητα των κρυμμένων αρχαιοτήτων.
Ο κ. Κώστας Κωτσάκης, καθηγη-
τής Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
ΑΠΘ, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 
«Αόρατα μνημεία... ψηφιακή μνήμη» 
του ΑΠΘ, το οποίο αξιοποιεί νέες 
τεχνολογίες με στόχο να εγγράψει στον 
«μνημονικό χάρτη των κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης μνημεία που περνούν 
απαρατήρητα. Πιλοτική εφαρμογή της 
δράσης έγινε το 2016. Σε κάθε μνη-
μείο τοποθετήθηκε αφίσα με πληρο-
φορίες και QR codes, ώστε ο διερχό-
μενος που ενδιαφερόταν και διέθετε 
smartphone, σαρώνοντας τον κωδικό 
της αφίσας να μεταφέρεται σε ιστοσε-
λίδα με πληροφορίες και οπτικό υλικό 
για το συγκεκριμένο μνημείο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
αν ένα καλοκουρδισμένο και γυαλισμέ-
νο παιχνίδι που περιμένει να ζωντανέ-
ψει στα χέρια ενός παιδιού μοιάζει η ο-
λοκλήρωση του Μουσείου Παιχνιδιών 

του Μπενάκη, το οποίο ανοίγει επίσημα τις πύ-
λες του σε έναν παραμυθένιο πύργο.
Τα παιχνίδια που συγκέντρωνε με αγάπη και 
μεράκι η Μαρία Αργυριάδη από παλιές απο-
θήκες, επιφυλακτικούς παλιούς «παιχνιδάδες» 
και πανηγυρτζήδες, παλαιοπώλες και μικρούς 
συλλέκτες βρήκαν τη θέση τους στις προθήκες 
ενός μουσείου αυστηρώς κατάλληλου για παι-
διά. «Υστερα από 25 χρόνια πορείας, κλείνει 
για μένα ένας κύκλος», σημείωσε συγκινημένη 
η κ. Αργυριάδη για μια πορεία που ξεκίνησε 
το 1980 και δεν ήταν πάντοτε «παιχνιδάκι» 
να βρει τα σπάνια εκθέματα που φιλοξενού-
νται στο μουσείο, όπως το ξύλινο αλογάκι που 
δώρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στον εγγονό 
του ή το σετ παιχνιδιών από πορσελάνη και 
ελεφαντόδοντο της βασίλισσας Ολγας.

Από τα 20.000 παιχνίδια της συλλογής της κ. 
Αργυριάδη, περίπου 3.000 παρουσιάζονται 
στην έκθεση του μουσείου –τα οποία θα εναλ-
λάσσονται κατά καιρούς– ξεκινώντας από τα 
αρχαία ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια και φτά-
νοντας μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Χει-
ροποίητες κούκλες με ελληνικές παραδοσια-
κές φορεσιές ζωγραφισμένες στο χέρι, κού-
κλες μόδας από τη Γαλλία με την γκαρνταρόμπα 
τους, κουρδιστά και μηχανικά παιχνίδια από 
τσίγκο και ξύλο, φιγούρες καραγκιόζη, μαριο-
νέτες από τη Σικελία, μολυβένια στρατιωτάκια, 
τρένα και αεροπλάνα δημιουργούν χορταστι-
κές σκηνές για τα παιδιά και νοσταλγικές για 
τους μεγαλύτερους.
«Πρόκειται για ένα μουσείο που είναι επιτυ-
χημένο πριν ακόμη ανοίξει κανονικά», σημεί-
ωσε το μέλος της τριμελούς εκτελεστικής επι-
τροπής του Μουσείου Μπενάκη Γιώργης Μαγ-
γίνης, τονίζοντας ότι οι συμμετοχές στα σχο-
λικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ήδη 

«κλείσει» μέχρι τον Ιούνιο. Η αποκατεστημένη 
έπαυλη με τη μορφή μικρού οχυρού χτίστηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνα και περιήλθε στο 
Μουσείο Μπενάκη το 1976.

Ψηφιακό 
Πλανητάριο: 
ακόμη πιο 
εντυπωσιακές 
προβολές

Τ
ο Νέο Ψηφιακό Πλα-
νητάριο του Ιδρύμα-
τος Ευγενίδου αλλά-
ζει. Προς το καλύτερο 

βέβαια. Ο διευθυντής του, δρ 
Μάνος Κιτσώνας, παρουσίασε 
στους δημοσιογράφους το και-
νούργιο προβολικό σύστημα 
που αποτελείται από 6 προβο-
λείς Barco F90-W13, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ως πηγή φωτός 
τη συνδυασμένη τεχνολογία λέι-
ζερ - φωσφόρου. «Το αποτέλε-
σμα είναι πολύ εντυπωσιακό», 
τόνισε ο κ. Κιτσώνας, «καθώς 
επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη 
φωτεινότητα (της τάξεως των 
13.000 lumens) και παράλληλα 
εκπληκτική ποιότητα χρωμάτων, 
ενώ διατηρείται η αντίθεση της 
εικόνας σε άριστα επίπεδα.
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο 
είναι ένα από τα πρώτα πλανη-
τάρια στον κόσμο όπου εγκα-
ταστάθηκε σύστημα αυτής της 
τεχνολογίας και μάλιστα με αυτή 
τη φωτεινότητα. Την εγκατά-
σταση πραγματοποίησε η εται-
ρεία Sky-Skan Inc., μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
κόσμο με ειδίκευση σε πλανη-
τάρια, η οποία είναι και κύριος 
προμηθευτής του Νέου Ψηφι-
ακού Πλανηταρίου σε τεχνολο-
γία. Θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι αυτή είναι η τρίτη γενιά προ-
βολέων που εγκαθίστανται από 
την έναρξη της λειτουργίας του 
Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου 
το 2003.
Δημοφιλής προορισμός για 
μικρούς και μεγάλους, για οικο-
γένειες, μαθητές και φοιτητές, 
το Πλανητάριο υποδέχθηκε το 
2016 250.000 θεατές κάθε ηλι-
κίας, ενώ φέτος παρουσιάζο-
νται ήδη έντεκα διαφορετικές 
παραστάσεις που συνδυάζουν 
τη γνώση με την ψυχαγωγία και 
προβάλλουν τις τρέχουσες ανα-
καλύψεις ή εξελίξεις στα πεδία 
της Αστρονομίας, της Αστρο-
φυσικής και της Διαστημικής 
πάντοτε με τρόπο εξαιρετικά 
ελκυστικό και γοητευτικό.

αρχαία μνημεία στις «κρύπτες» των πόλεων

Ενα κάστρο γεμάτο παιχνίδια
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αθλητικάαθλητικά

Η 
αποστολή έμοιαζε impossible. Εγινε α-
κόμα πιο δύσκολη με το αυτογκόλ του 
Νικολάου στο 18’. Ομως ο Ολυμπιακός 
έμεινε ζωντανός στο ματς μετά το τέλος 

του πρώτου ημιχρόνου και το impossible γινόταν 
possible όταν ο Πικέ πήρε κόκκινη κάρτα ακριβώς 
πριν πάνε στην ανάπαυλα οι δύο ομάδες.
Possible για ένα θετικό αποτέλεσμα; Σίγουρα για 
μια θετική εμφάνιση. Και ο Ολυμπιακός την έδωσε 
αυτήν την εμφάνιση στην ψυχολογία του, στην 
αυτοπεποίθησή του και στον κόσμο. Και 
μπορεί να τα έχει και με τον εαυτό του 
για το «νεκρό» τρίλεπτο στο 61-64’ 
που το 1-0 έγινε με συνοπτικές δια-
δικασίες 3-0.
Για να μην υπάρξουν παρερμη-
νείες. Η Μπαρτσελόνα ήταν κυρί-
αρχη στο μεγαλύτερο διάστημα 
του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο θα 
μπορούσε να είχε σκοράρει με πολ-
λούς τρόπους και όχι με το αυτογκόλ του 
μικρού. Ομως και οι «ερυθρόλευκοι» έμεναν στο 
ματς μέχρι το 60’. Ο Ολυμπιακός βρήκε και γκολ 
στο τέλος με τον Νικολάου και έκανε πράξη την 
υπόσχεση του προπονητή του. Πάλεψε τις όποιες 
πιθανότητες είχε... Και όλοι γνωρίζουμε πόσο 
λίγες ήταν αυτές κόντρα στην Μπαρτσελόνα μέσα 
στο Καμπ Νόου.
Ηταν δεδομένο πως ο Τάκης Λεμονής θα κατέβαζε 
ένα αμυντικογενές σχήμα. Το ρεπορτάζ που ήθελε 
τον Οφόε σε θέση φορ επιβεβαιώθηκε και ταυτό-
χρονα ο Ελληνας τεχνικός έκανε πολλές αλλαγές 
βάζοντας και Νικολάου και Ανδρούτσο και Ζντι-
έλαρ στο αρχικό σχήμα. Την ίδια ώρα ο Ερνέστο 
Βαλβέρδε κατέβαζε την καλύτερη πιθανή 11αδα.
Και η διαφορά των δύο ομάδων βγήκε στο χορ-
τάρι από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Η Μπαρ-
τσελόνα σημάδεψε τον Κούτρη με τον Ντελοφέου 
και η μία επίθεση διαδεχόταν την άλλη. Ο Σουάρες 
χάνει μεγάλη φάση στο 5’ (σε κενή εστία άουτ) και 
ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα προσπαθούσε συνε-
χώς να δημιουργήσει ρήγματα με τις σέντρες του. 

Το έκανε στο 18’ αλλά σκόρερ άθελά του ήταν ο 
Νικολάου ο οποίος δεν έβαλε σωστά το πόδι του 
κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Προτό.
Μέχρι να βγει το ημίχρονο η Μπαρτσελόνα έχασε 
σπουδαίες φάσεις με τον Σουάρες στο 24’ (σπου-
δαία επέμβαση του Προτό), στο 25’ ο Παουλίνιο 
είχε δοκάρι και στο 33’ πάλι ο Σουάρες νικήθηκε 
από τον Προτό.
Οσο για τον Ολυμπιακό; Δύο στιγμές. Μία στο 27’ 
όταν ο Καρσελά είχε εύκολη πάσα στον Ανδρού-

τσο αλλά δεν έκανε καλή σέντρα και στο 
36’ ένα μονοκόμματο σουτ του Οφόε το 

οποίο πέρασε άουτ.
Ωστόσο ο Ολυμπιακός πήγε στ’ απο-
δυτήρια μ’ ένα δώρο του Πικέ. Ο 
Ισπανός αμυντικός έβαλε γκολ με 
το χέρι, είδε τη δεύτερη κίτρινη του 
ρέφερι (η πρώτη στο 11’ σωστή) και 

η Μπαρτσελόνα έμεινε με παίκτη λιγό-
τερο για το δεύτερο μέρος...

Προφανώς και η αποβολή θα έπαιζε ρόλο. Η 
Μπαρτσελόνα δεν βγήκε στο γήπεδο το ίδιο δυνα-
μικά, ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα για περισσό-
τερη ώρα στα πόδια του και έδειξε ότι με υπομονή 
μπορεί να φτάσει στην εστία του Τερ Στέγκεν με 
προϋποθέσεις. Το έκανε στο 56’ όταν ο Κούτρης 
έβγαλε την σέντρα αλλά ουδείς άπλωσε το πόδι 
του για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
Ωστόσο κόντρα στην Μπαρτσελόνα τα λάθη πλη-
ρώνονται. Πόσω μάλλον όταν δίνεις εύκολο φάουλ 
στον Μέσι ακριβώς έξω από την περιοχή. Στο 61’ ο 
Αργεντινος εκτέλεσε σαν πέναλτι το φάουλ για το 
2-0 και στο 64’ δίχως πλέον συγκέντρωση έγινε το 
3-0 για τους γηπεδούχους μετά από προσπάθεια 
του Μέσι και τελείωμα του Ντιν...
Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ στο 89’! Ο Φορτούνης 
εκτέλεσε το κόρνερ και ο Νικολάου με σπουδαία 
κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Δεν άλλαξε 
κάτι, σίγουρα όμως έδωσε αυτοπεποίθηση στον 
μικρό για τα λάθη που έκανε αλλά πήρε κι ένα 
credit για την συνολική του εμφάνιση ο Ολυμπια-
κός στην Βαρκελώνη...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η διαφορά ποιότητας ήταν δεδομένη και φάνηκε και στο χορτάρι του Καμπ Νου! Η 
Μπαρτσελόνα που έπαιζε για ένα ημίχρονο με 10 (αποβολή Πικέ) επικράτησε με 3-1, αλλά ο 
Ολυμπιακός φεύγει από την Βαρκελώνη έχοντας στις αποσκευές του μια αξιοπρεπή εικόνα

Θέμα ποιότητας και 
αξιοπρέπειας

Εύκολα, άνετα και ξεκούραστα ο βελτιωμένος μετά τη διακοπή του 
πρωταθλήματος ΠΑΟΚ επικράτησε της Λαμίας με 4-0 και άρχισε 
πριν καν τελειώσει το ματς στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Τούμπα να 

σκέφτεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στο «Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης».
Με ηγέτη τον Χοσέ Μαουρίσιο και σκόρερ (ξανά) τον Πρίγιοβιτς (δις), το 
Λέοβατς και τον Πέλκα, ο «Δικέφαλος» έκανε το «4 στα 4» εντός έδρας 
(πέρασε με επιτυχία και χωρίς απώλειες η 5η αγωνιστική της τιμωρίας του) 
και έφτασε να έχει βάλει 15 βαθμούς στο σακούλι του…
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με σαφή διάθεση να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα, 
χάνοντας την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό με την κεφαλιά του Ελ 
Καντουρί να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, όμως δύο λεπτά αργό-
τερα ο Λέοβατς δεν αστόχησε. Η μαγική ασίστ του Μαουρίσιο ξεκλείδωσε 
την άμυνα της Λαμίας και ο Κροάτης αμυντικός με δυνατό σουτ άνοιξε στο 
10’ το σκορ (1-0).
Αυτό ήταν το πρώτο γκολ των «ασπρόμαυρων» στη σεζόν πριν από το 41ο 
λεπτό, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να συνεχίζουν και στα επόμενα 
λεπτά να είναι οι κυρίαρχοι, κάτι που επιβεβαίωσαν στο 24ο λεπτό με το 
2-0 από -ποιον άλλον;- τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.
Πάλι ο Μαουρίσιο ήταν αυτός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις, με 
την μπαλιά του στον Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε τον Παπαδόπουλο και τον 
Σέρβο φορ να κινείται στην πορεία της και να την στέλνει στα ανυπεράσπι-
στα δίχτυα της εστίας των φιλοξενουμένων.
Οι γηπεδούχοι δεν πάτησαν φρένο και έψαξαν το τρίτο γκολ. Το άγγιξαν 
στο 32’ με όταν ο Ασίγκμπα, με… εντυπωσιακό τρόπο, παραλίγο να σκο-
ράρει εις βάρος της ομάδας του, ενώ στο επόμενο λεπτό (33’) η βολίδα του 
Ελ Καντουρί τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου.
Ο Βιεϊρίνια με απευθείας εκτέλεση φάουλ (37’) έφτασε μια ανάσα από 
το πρώτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα, μετά την επιστροφή του 
στην Τούμπα, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ μπροστά 
στο σκορ με 2-0.
Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα για το «Δικέφαλο» με το τρίτο γκολ 
στο 50ο λεπτό από τον Πέλκα. Ο Βιεϊρίνια έγραψε την πρώτη του ασίστ και 
ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο.  
Με το σκορ στο 3-0, ο Τεννές πέταξε λευκή πετσέτα αποσύροντας από 
το παιχνίδι Πίτι (βάζοντας τον Αναστασόπουλο) και Βάντερσον (μπήκε ο 
Λινάρδος).  Αντίθετα, ο Λουτσέσκου έβγαλε τον Πέλκα (που είχε κάρτα) και 
πέρασε τον Μακ στον αγωνιστικό χώρο, ενώ μετά την αναγκαστική αλλαγή 
του Λέοβατς γύρισε τον Βιεϊρίνια στην άμυνα ως αριστερό μπακ (!) περνώ-
ντας το Λημνιό στο παιχνίδι.
Μετά δε και την τσάμπα αποβολή (με δύο κίτρινες κάρτες) του Αναστασό-
πουλου, το ματς έχασε κάθε σημασία, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να σκέ-
φτονται το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό και τους 
παίκτες της Λαμίας το δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Πανα-
θηναϊκό.
Το μόνο που άλλαξε ήταν το τελικό σκορ.  Με φοβερή μπαλιά ο Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ βρήκε το Μάτος, ο Βραζιλιάνος έκανε το γύρισμα στην καρδιά 
της μικρής περιοχής, εκεί όπου ο Πρίγιοβιτς δεν συγχωρεί., Με το δεύτερο 
προσωπικό γκολ του ο Σέρβος στράικερ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Τεσσάρα κορυφής για τα 
«αετόπουλα»!
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Ο 
Μαρίνος Ουζουνίδης 
μίλησε με την γλώσ-
σα της αλήθειας για 
το μέλλον του Πανα-

θηναϊκού, απόρησε με το timing 
της τιμωρίας του Μολέδο και μί-
λησε για την αγωνιστική κατά-
σταση του «τριφυλλιού» ενόψει 
Λαμίας.  
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα 
της NOVA:
Για το αν έχει κερδίσει ξανά με 
9 παίκτες: «Ηταν ένα Πανιώνιος 
– Εργοτέλης, ήταν η αρχή για να 
σωθεί η ομάδα, στο τέλος βγή-
καμε και έκτοι».
Για το πώς τα κατάφερε κόντρα 
στην ΑΕΛ: «Πρέπει να εκμεταλ-
λευτείς και τα λάθη του αντι-
πάλου, έτσι γίνεται συνήθως. 
Όταν είσαι με έναν ή δυο λιγό-
τερους, ρισκάρει ο αντίπαλος, 
σου αφήνει χώρους και κοιτάς 
να το εκμεταλλευτείς. Αυτή ήταν 
και η πρώτη σκέψη μου με τον 
Μουνιέ. Πίστεψα πως θα πάει η 
Λάρισα να πάρει το αποτέλεσμα, 
προτίμησα έναν γρήγορο παίκτη 
αντί του Μόλινς. Όταν είδα πως 
έμειναν πίσω έβαλα τον ψηλό 
μας μπροστά (Μολέδο). Άλλες 
φορές σου βγαίνουν, άλλες όχι. 
Είπα και μετά το ματς πως ο αντί-
παλος σκέφτηκε ότι ο βαθμός θα 
ήταν καλός για αυτούς».
Για την τιμωρία του Μολέδο: 
«Πότε το έκανε ο Μολέδο, πέρσι 
το Πάσχα και βγήκε η τιμωρία 
τώρα; Τι να κάνουμε, βγήκε η 
τιμωρία τώρα… Η αλήθεια είναι 
πως το είχαμε ξεχάσει το ενδε-
χόμενο τιμωρίας και μας ήρθε… 
ωραία η σημερινή ημέρα στο 
Κορωπί. Τι να κάνουμε το σεβό-
μαστε, και κοιτάμε αυτούς που 
έχουμε. Έχω πει πολλές φορές 
πως προβλήματα και απώλειες 
και απρόοπτα θα υπάρχουν, 
αλλά θα πρέπει να κοιτάξεις πως 
θα ετοιμάσεις αυτούς που έχεις. 
Ζεις με αυτούς που έχεις κι αυτό 
θα κάνουμε».
Για το πώς θα καλύψει το κενό 
του Σιλά: «Έχουμε προπόνηση 

σε λίγο, θα δοκιμάσουμε και 
θα δούμε. Έχουμε παίκτες εκεί 
και ο Ρόμπιν μπορεί να παίξει 
και  ο Νούνο μπορεί να παίξει. 
Υπάρχουν όμως πολλές παρά-
μετροι που επηρεάζουν μπορεί 
να θες ύψος, μπορεί να μην θες. 
Σκέφτεσαι αν βάλω τον Ρόμπιν 
εκεί ποιον θα βάλω αριστερά, 
είναι πολλές οι προϋποθέσεις. 
Θα δούμε και τον αντίπαλο, ήδη 
ξέρουμε πως παίζει και θα απο-
φασίσουμε αυτό που θα μας ται-
ριάξει καλύτερα στο γήπεδο».
Για το ότι ο κόσμος τον θεωρεί 
τη μοναδική αχτίδα φωτός στην 
ομάδα: «Δεν είμαι εγώ αυτό το 
πράγμα, στο γήπεδο βλέπετε 
όλο τον κόσμο και την ατμό-
σφαιρα. Ο κόσμος εκτιμάει ότι 
προσπαθούμε όπως κι αυτός, κι 
εμείς που είμαστε στην ομάδα κι 
οι παίκτες, να σταθούμε σε ένα 
καλό επίπεδο. Τον κόσμο θα τον 
ξεγελάσεις μια ή δυο φορές όχι 
συνέχεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως κι εγώ είμαι επαγγελματίας 
και θέλω να κάνω καλά τη δου-
λειά μου, σέβομαι τον σύλλογο 
και προσπαθώ για το καλύτερο. 
Δεν το βλέπω έτσι. Εμείς αυτή 
τη στιγμή, τώρα να το πω λίγο 
χοντρά θα έλεγα, είμαστε σαν 
κάποιον που είναι άρρωστος κι 
έχει πρόβλημα κι αν δεν βρεθεί 
ο δότης δεν θα πάει πουθενά.  
Εμείς δίνουμε το κουράγιο, ο 
κόσμος το οξυγόνο αλλά αν δεν 
βρεθεί ο δότης, δεν θα επιβιώ-
σει. Αυτή είναι η αλήθεια».
Για το αν θα αλλάξει σύστημα: 
«Στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ παί-
ξαμε 4-3-3 το δουλέψαμε λίγες 
ημέρες άρα δεν περίμενα να 
δω πολλά πράγματα. Με αυτό 
τον τρόπο και τους παίκτες που 
έχουμε, η επιλογή ήταν 4-2-3-1 
ή όπως θέλει να το πει ο καθέ-
νας. Εγώ αισθάνομαι πιο σίγου-
ρος σαν προπονητής και οι παί-
κτες πιο καλά. Νομίζω εκεί θα το 
πάμε, αλλά αν κάτι δεν πάει καλά 
ή δεν βγαίνει θα δούμε κάτι δια-
φορετικό».

Ουζουνίδης: «Δεν θα 
επιβιώσει ο Παναθηναϊκός αν 
δεν βρεθεί δότης»!

Η καταπληκτική ΑΕΚ, με σούπερ Λόπες, 
αξεπέραστο Τζανετόπουλο και κέρβερο 
Ανέστη πήρε βαθμό-χρυσάφι (0-0) στο 
Μιλάνο κόντρα στη μεγάλη Μίλαν κι έκανε το 
πιο αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στους 
«32» του Europa League! 

 

Τ
ο καλοκαίρι η Μίλαν άνοιξε τα ταμεία της και 
σπατάλησε περισσότερα από 200 εκατομμύ-
ρια ευρώ για να ενισχυθεί ώστε να επιστρέψει 
στην ευρωπαϊκή ελίτ και κυρίως στην κορυφή 

της Ιταλίας. Στην Ευρώπη επέστρεφε και η ΑΕΚ. Για να 
ακριβολογούμε επέστρεφε σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και 
μπορεί κόντρα στην Ριέκα (νίκη) και στην Αούστρια 
(ισοπαλία) να μην... ακούστηκε η επιστροφή αλλά με-
τά το ματς στο «Σαν Σίρο» ο θόρυβος είναι εκκωφα-
ντικός.
Η «Ενωση» δεν έχασε ούτε στο Μιλάνο κόντρα στη 
Μίλαν έμεινε αήττητη (και δεύτερη) στον όμιλό της 
και εάν ήταν λίγο πιο προσεχτική στο πρώτο ημί-
χρονο ίσως να μπορούσε να διεκδικήσει και μία από 
τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Και η (λευκή) 
ισοπαλία ωστόσο είναι θετικό αποτέλεσμα για τους 
παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός τεχνικός μαζί 
με τους ποδοσφαιριστές μπορούν πολύ άνετα 
να πουν πως επέστρεψαν (και) σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.
Τι κι αν έπαιζε στο Σαν Σίρο; Η ΑΕΚ δεν 
άλλαξε την τακτική της και παρά τις 
πολλές απουσίες (κυρίως στο κέντρο 
της άμυνας) ο Μανόλο Χιμένεθ βρήκε 
τον τρόπο να τις καμουφλάρει. Εμπι-
στεύτηκε τον Ανταμ Τζανετόπουλο ως 
τελευταίο αλλά και τον Μπακάκη ως αρι-
στερό στόπερ.
Τα υπόλοιπα γρανάζια της μηχανής δούλεψαν όπως 
γνώριζαν στο 3-5-2 του Ισπανού με αποτέλεσμα η 
ΑΕΚ να κάνει ένα σχεδόν τέλειο πρώτο ημίχρονο. Γρά-
φουμε σχεδόν γιατί της έλειψε το γκολ. Ενα γκολ το 
οποίο θα μπορούσε να είχε πετύχει σε τρεις διαφορε-
τικές περιπτώσεις αλλά λίγο η ατυχία, λίγο η αστοχία 
και λίγο ο Ντοναρούμα της το στέρησαν.
Πριν όμως φτάσουμε στο 30’ η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική 
στο ανασταλτικό της πλάνο. Η μοναδική απειλή της 
Μίλαν προερχόταν από σουτ έξω από την περιοχή 
τα οποία δεν μπορούσαν σε κανένα βαθμό ν’ απει-
λήσουν την εστία του Ανέστη. Κι από την στιγμή που 
η «Ενωση» ένιωσε ασφαλής στα μετόπισθεν βγήκε 
μπροστά να πιέσει. Κάπως έτσι προήλθε η πολύ 
μεγάλη φάση της ΑΕΚ στο 30’ με τον Σιμόες να κλέβει 

την μπάλα μέσα στην περιοχή να την γυρνάει σωστά 
προς τον Λιβάια, ο Ντοναρούμα να την βρίσκει με την 
μύτη του παπουτσιού του αλλά η μπάλα αντί να πάρει 
πορεία προς το τέρμα πήρε παράλληλη πορεία!
Η ΑΕΚ είχε όμως κι άλλη διπλή ευκαιρία. Στο 41’ ο 
Μάνταλος καθυστέρησε πάρα πολύ να τελειώσει τη 
φάση με αποτέλεσμα να κοπεί κι από το κόρνερ ο 
Τζανετόπουλος με σουτ στην κίνηση ανάγκασε τον 
Ντοναρούμα να διώξει στην γωνία του.
Η μοναδική μεγάλη φάση της Μίλαν έγινε στο 45’ με 
τον Αντρε Σίλβα να πατάει περιοχή τον Σιμόες να κάνει 
το πρώτο μπλοκ, ο Μποναβεντούρα να κάνει το δεύ-
τερο σουτ και τον Γκάλο να κάνει το δεύτερο μπλοκ.
Προφανώς και η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να βγάλει 
ένα ολόκληρο 90λεπτο με τον ίδιο βαθμό επιτυχίας 
κόντρα στην Μίλαν. Το πλάνο της παρέμεινε καλό 
μέχρι το 60’ (κεφαλιά ο Λόπεζ στο 52’, σουτ που 
κόπηκε τελευταία στιγμή ο Μάνταλος στο 54’) αλλά 
στη συνέχεια η Μίλαν έδειξε κάποιες από τις αρετές 
της.
Πίεσε πολύ την άμυνα της ΑΕΚ έκανε συνολικά στο 
ματς 26 τελικές από τις οποίες οι 10 ήταν on target. 
Ολες όμως σταμάτησαν στον εξαιρετικό Ανέστη ο 
οποίος έκανε το ματς της ζωής του την στιγμή που το 
χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ η ομάδα του.

Σταμάτησε τον Λοκατέλι στο 54’, τον Τσαλχά-
νογλου στο 58’, τον Κρουτόνε στο 69’ στην 

πιο καθαρή φάση της Μίλαν (μόνος του 
ο επιθετικός της Μίλαν), τον Σούσο στο 
80’ και τον Μπονούτσι στο 90’.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κλέψει και το 
ματς με το φάουλ του Μπακασέτα στο 
85’ (με γροθιές ο Ντοναρούμα) και με 

την φάση του Αραούχο στο 95’ (βγήκε 
μόνος του από το κέντρο αλλά τον πρόλαβε 

η άμυνα της Μίλαν) αλλά φεύγει από το βρο-
χερό Μιλάνο, αδιάβροχη. Και με θετικό αποτέλεσμα. 
Επέστρεψε...
Mvp: Θέλει και ρώτημα; Ανέστης. Η Μίλαν έκανε 26 
τελικές, οι 10 ήταν on target σταμάτησαν όλες πάνω 
στον γκολκίπερ της ΑΕΚ. Η καλύτερη εμφάνιση της 
καριέρας του.
Αδύναμος κρίκος: Αντρέ Σίλβα. Δεν έκανε το παραμι-
κρό. Η μοναδική απειλή του ήταν στο 45’ με το πλασέ 
του να σταματάει στον Σιμόες. Σωστά αντικαταστά-
θηκε.
Στο ύψος του: Σιμόες. Ενιωθες ότι είναι παντού. Σπου-
δαίο παιχνίδι από τον Πορτογάλο ο οποίος έκανε ότι 
μπορούσε στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
Η γκάφα: Δεν στοίχισε στην Μίλαν αλλά ο Μουσάκιο 
λίγο ήθελε να χαρίσει το γκολ στην ΑΕΚ.

μίλαν - αεκ 0-0

Μία κυρία στο Μιλάνο...
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Την έναρξη της Football League 
το τριήμερο 28-30 Οκτωβρίου, 
ανακοίνωσε κι επίσημα η 
διοργανώτρια αρχή.   

 

Η 
ανακοίνωση ήρθε να επιβε-
βαιώσει τις δηλώσεις του προ-
έδρου Λεωνίδα Λεουτσάκου, 
περί σέντρας του πρωταθλήμα-

τος την 28η Οκτωβρίου, καθώς ορίστηκε 
Επιτροπή από τον Υπουργό. 
H ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι η FOOTBALL 
LEAGUE αποφάσισε την μετάθεση των 
αγώνων της 1ης αγωνιστικής του Πρω-
ταθλήματος FOOTBALL LEAGUE 2017 - 
2018 που ήταν προγραμματισμένοι να 
διεξαχθούν στις 22/10/2017 για τις 28 - 
29 & 30/10/2017».

Λεουτσάκος: «Αν δοθεί άλλη 
παράταση, θα... αυτοκτονήσω»
Το παρόν στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Επαγγελματ ικού Αθλητ ισμού θα 
δώσει την Πέμπτη ο Λεωνίδας Λεουτσά-
κος, προκειμένου να βεβαιωθεί πως η 
Football League θα ξεκινήσει στην ώρα 
της.   
Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής 
φιλοξενήθηκε σ τον Metropolis 95.5, 
όπου ανέφερε πως έχει λάβει διαβεβαι-
ώσεις από τους προέδρους πως δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα με τους φακέλους 
των ομάδων, καθώς δεν υπάρχει χρό-
νος για νέα καθυστέρηση στη σέντρα του 
πρωταθλήματος. 
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Όταν είχαμε πει ότι ξεκινάει το πρωτά-
θλημα, για να μη γινόμαστε και γραφικοί, 
είχαμε πάρει απόφαση οι πρόεδροι και 
είπαμε ότι αν δεν οριστεί η ΕΕΑ, οι αγώ-
νες θα γίνουν με ευθύνη των προέδρων. 
Ευτυχώς, ο άνθρωπος που μας βοηθάει 
και είναι ο μοναδικός που δίνει ανάσες, 
ο κύριος Βασιλειάδης, ανταποκρίθηκε 
άμεσα και όρισε την επιτροπή μέσα σε 
τέσσερις ημέρες, η οποία την Πέμπτη θα 
συνεδριάσει για να εξετάσει τους φακέ-
λους.
Στη βάση της νομιμότητας, δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από 
τη στιγμή που υπάρχει επιτροπή. Λέγαμε 
ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε ΕΕΑ 
θα ξεκινούσαμε, όμως, από τη στιγμή 

που υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι άλλο. Ενημερώνουμε τους ανθρώ-
πους των ομάδων να φροντίσουν να 
είναι εντάξει και ευελπιστώ πως για ορι-
σμένες ομάδες που πιθανόν να τους λεί-
πουν κάποια χαρτιά να δοθεί μια παρά-
ταση ως τη Δευτέρα, προκειμένου να 
συμπληρωθούν και να ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα».
Αν δεν δοθεί παράταση;
«Δεν θέ λω να πισ τεύω ότ ι δεν θα 
δοθεί παράταση, γιατί θα... αυτοκτο-
νήσω. Πρέπει να ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα, αλλά να είμαστε και νόμιμοι. Δεν 
θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και 
να έχουμε φαινόμενα άλλων χρόνων. 
Κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε στη 
διαδικασία να γίνουμε νομότυποι. Από 
τη στιγμή που υπάρχει ΕΕΑ, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να περιμένουμε. Δεν θεωρώ 
πως θα υπάρξουν ομάδες με σοβαρά 
προβλήματα. Από τη γενική εικόνα που 
έχω, μιλώντας με όλους τους προέδρους, 
όλοι μου λένε πως είναι εντάξει. Θεωρώ 
ότι θα ξεκινήσουμε, μας πιέζει και ο χρό-
νος. Είμαστε προ των πυλών για συμφω-
νίες και όλο πάμε πίσω».
Για το πότε θα υπάρχει ετυμηγορία από 
την ΕΕΑ:
«Την Πέμπτη που θα συνεδριάσει η 
ΕΕΑ, θα έχουμε μια γενική εικόνα. Θα 
πάω ο ίδιος από εκεί και θα επιδιώξω 
να γνωρίσω τον πρόεδρο. Θέλω να τους 
εκφράσω και κάποιους προβληματι-
σμούς για να καταλάβει πού βρισκό-
μαστε. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι 
έχουμε θέματα σοβαρά».

Τσάλος: «Ο ΟΦΗ δεν έχει ανά-
γκη κανέναν Καράτζη»
Ανακοίνωση-απάντηση στην επιστολή 
της οικογένειας Καράτζη περί άρσης της 
εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, 
εξέδωσε ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Φώτης 
Τσάλος.  
Η οικογένεια Καράτζη, που είναι βασική 
μέτοχος των Κρητικών, τόνισε πως δια-
χωρίζει τη θέση από τα δρώμενα του 
ΟΦΗ, καθώς δεν συμφωνεί με τον τρόπο 
που διοικεί ο Φώτης Τσάλος. 
Απ΄την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας της 
ομάδας του Ηρακλείου, επισημαίνει πως 
δεν εξεπλάγη από τη συγκεκριμένη ενέρ-
γεια, προσθέτοντας πως ο ΟΦΗ δεν τους 
έχει ανάγκη.

Η επιστολή της οικογένειας Καράτζη:
«Η οικογένεια Καράτζη διαχρονικά στή-
ριξε οικονομικά και ηθικά όλες τις διοι-
κήσεις του ΟΦΗ. Το ίδιο κάναμε και με 
τη σημερινή διοίκηση της ομάδας, με 
πρόεδρο τον κ. Φώτη Τσάλο. Δυστυχώς 
όμως, κάποιες ενέργειες και πρακτικές 
του σημερινού προέδρου , μας αναγκά-
ζουν να διαχωρίσουμε τη θέση μας από 
τα δρώμενα του ΟΦΗ. Γίνονται πράγ-
ματα που μας βρίσκουν εντελώς αντίθε-
τους, ενώ και ο τρόπος, το ύφος, που ο 
σημερινός πρόεδρος χρησιμοποιεί για 
να διοικεί την ομάδα, δεν μας εκφρά-
ζει και δεν θέλουμε να συνδεθούμε με 
αυτό. Η Καράτζης Α.Ε. και εγώ προσω-
πικά, αίρουμε την εμπισ τοσύνη μας, 
προς τον κ. Φώτη Τσάλο, για τη θέση του 
προέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Η στάση 
μας αυτή δεν θέλουμε να ερμηνευθεί με 
σενάρια ανάληψης της ομάδας από εμάς. 
Η συμμετοχή της οικογένειας Καράτζη 
προς τον ΟΦΗ όλα αυτά τα χρόνια, είναι 
ανιδιοτελής, με μοναδικό κίνητρο την 
αγάπη μας για την ομάδα και την επιθυ-
μία της να επιστρέψει κάποια στιγμή εκεί 
που ανήκει. Ευχόμαστε στην ομάδα καλή 
επιτυχία στην φετινή χρονιά και να πετύ-
χει το στόχο της ανόδου».
Η απάντηση του Φώτη Τσάλου:
«Η θέση της εταιρείας Καράτζης ΑΕ, 
όπως την διατύπωσε ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας στην ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ήταν για 

μένα αναμενόμενη και δεν με εξέπληξε. 
Ειδικά μετά τις πιέσεις που έχω ασκή-
σει ώστε να καλυφθεί το χρέος των 650 
χιλ. ευρώ που υπήρχε και να αναλάβουν  
οι μέτοχοι τ ις ευθύνες τους. Ο Αντώ-
νης Καράτζης, μου δεσμεύτηκε προσω-
πικά όταν ανέλαβα, ότι θα βάλει τους 
μετόχους να καλύψουν το άνοιγμα που 
υπήρχε. Αυτό όχι μόνο δεν έχει γίνει, 
αλλά ο ίδιος έχει βάλει το ποσό, μόνο 
των 25 χιλιάδων ευρώ, απο την ημέρα 
που ανέλαβα την ομάδα. Συνολικά δε, οι 
μέτοχοι έχουν βάλει 110 χιλιάδες ευρώ, 
ενώ μόνο η δική μου συμμετοχή είναι 
250 χιλ. ευρώ μέσα σε 2.5 μήνες, για 
να υπάρχει η ομάδα. Καλώ την πλευρά 
Καράτζη να πεί η ίδια το λόγο, της απο-
στασιοποίησης της. Εγώ και εκείνοι γνω-
ρίζουμε. Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα, τέτοιες κινήσεις δεν 
βοηθάνε. Υπάρχει οργάνωση και καλό 
κλίμα και αυτήν την εποχή μας ενδι-
αφέρει η ενότητα. Η οποία υπάρχει σε 
μεγάλο βαθμό και το εισπράττω καθη-
μερινά. Καλώ το ποδοσφαιρικό τμήμα 
και τους παίκτες, να μην ασχολούνται με 
αυτά. Να κάνουν τη δουλειά τους και το 
καθήκον τους. Ο ΟΦΗ είναι η μεγαλύ-
τερη ομάδα της Κρήτης και δεν έχει ανά-
γκη κανένα Καράτζη. Δεν παρακαλάμε 
και δεν χρωστάμε σε κανένα. Αντίθετα 
εκείνοι χρωστάνε, με τα μεγάλα λόγια και 
τις φανφάρες».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

28η οκτωβρίου κι επίσημα η σέντρα στη Football League
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Μ
όλις τρεις εβδομάδες μετά το 
Προολυμπιακό τουρνουά της 
Ευρώπης για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες νέων θ’ ακολου-

θήσει για τον Γιάννη Σγουρόπουλο η τελευ-
ταία πρόκληση της χρονιάς, το Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα νέων.
Η ετήσια διοργάνωση θα γίνει από τις 26 
Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου στη Ρίβα 
Ντελ Γκάρντα της Ιταλίας (αρχές Νοεμβρίου 
είναι το Προολυμπιακό στο Σπλιτ της Κροα-
τίας) και θα συγκεντρώσει όλα τα κορυφαία 
ονόματα της εφηβικής κατηγορίας.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του απλού νέων 
είχε από καιρό διασφαλισμένη την παρου-
σία του, λόγω της υψηλής θέσης στην 
παγκόσμια κατάταξη, απλά με τις προ-
σκλήσεις από τη Διεθνή Ομοσπονδία Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης (I.T.T.F.) και την 
επιβεβαίωση της συμμετοχής από την 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήρθε και τυπικά η επικύρωση.
Ο Σγουρόπουλος καλύπτει μία από τις 14 
θέσεις, που διατίθενται από το ranking 
list Under 18 του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, 
με βάση τη 19η θέση, που είχε τότε, ανα-
φέρεται 2ος στη σχετική λίστα. Πέρα από 
το απλό έχει δικαίωμα συμμετοχής και 
στο διπλό μικτό, επειδή τα ζευγάρια εκεί 
συγκροτούνται και με παιδιά διαφορετι-
κών χωρών. Θα κάνει δίδυμο με τη Ρωσίδα 
Μαρία Ταϊλάκοβα.
Ο 17χρονος άσος θα έχει τη χαρά να μετά-
σχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο 
μεγαλύτερο event του αθλήματος στην ηλι-
κιακή κατηγορία του. Πέρσι είχε αγωνιστεί 
στο Κέιπ Τάουν της Αφρικής και είχε απο-
κλειστεί στον 2ο γύρο του απλού. Επίσης, 
στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα είχε βρεθεί και το 
καλοκαίρι του 2014 για το Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα νέων. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
θα φιλοξενηθεί στο Riva del Garda Expo 
Fair.
Το διοργανώνει η Ιταλική Ομοσπονδία Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης (FITET) υπό την 
αιγίδα της I.T.T.F.. Κάνει αρχή με το ομα-
δικό και τα ατομικά αγωνίσματα θα διε-
ξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 
Δεκεμβρίου.
Στο απλό μπορούν να πάρουν μέρος μέχρι 
96 αγόρια και 96 κορίτσια απ’ όλες τις 
ηπείρους με όριο τα 4 για κάθε χώρα και 
μοναδική εξαίρεση τη διοργανώτρια Ιτα-
λία, η οποία μπορεί να έχει από 6. Ο αριθ-
μός συμπληρώνεται με τους 80 αθλητές και 
τις 80 αθλήτριες, που έχουν ήδη επιλεγεί 

για το ομαδικό, τους 2 έξτρα αθλητές/τριες 
από την Ιταλία και 14 αθλητές/τριες από 
τον παγκόσμιο πίνακα αξιολόγησης του 
Σεπτεμβρίου.
Στο τελευταίο κριτήριο είναι ο Έλληνας διε-
θνής. Εμφανίζεται 2ος πίσω από τον Βορει-
οκορεάτη Κιμ Σονγκ Γκουν. Το σύστημα διε-
ξαγωγής προβλέπει γκρουπ στην πρώτη 
φάση και νοκ άουτ ματς στη συνέχεια (σε 
ταμπλό των «64»).
Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει πολλές συμ-
μετοχές στον θεσμό σε εφήβους και νεάνι-
δες, αλλά ποτέ στο ομαδικό. Αξίζει πάντως, 
να σημειωθεί ότι φέτος η χώρα μας ήταν 
στις αναπληρωματικές για το ομαδικό 
νέων.
Στο ομαδικό αγωνίζονται 20 χώρες στους 
νέους και ισάριθμες στις νεάνιδες απ’ όλες 
τις ηπείρους με μάξιμουμ 4 μέλη. Στο διπλό 
νέων και το διπλό νεανίδων τα ζευγάρια 
πρέπει να είναι της ίδιας εθνικότητας, ενώ 
στο διπλό μικτό επιτρέπεται να είναι από 
διαφορετική χώρα ο αθλητής και η αθλή-
τρια.
Για τον Ελευσίνιο πρωταθλητή είχε κλεί-
σει από καιρό η συνεργασία με την Ταϊλά-
κοβα, η οποία φιγουράρει στο νούμερο 3 
της ευρωπαϊκής κατάταξης νεανιδων. Τα 
διπλά γίνονται από την αρχή με το νοκ άουτ 
σύστημα.
* Στο μεταξύ ο Σγουρόπουλος είχε προχτές 
νέο αγώνα στη σουηδική λίγκα. Η ομάδα 
του, η ΒΤΚ Ρέκορντ, κατέβαλλε εντός έδρας 
με 4-1 τη Φάλκενμπερκ για την 3η αγωνι-
στική. Ο πρωταθλητής μας νίκησε τον Αλε-
ξάντερ Φράνζεν με 3-1 σετ. Λίγο διάστημα 
πριν, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος, η Ρέκορντ είχε αποσπάσει ισοπα-
λία 3-3 από τη δυνατή Χάλμσταντ. Ο Σγου-
ρόπουλος είχε ηττηθεί με 3-0 σετ από τον 
Σουηδό Ματίας Κάρλσον και τον Γάλλο 
Ιμπραχίμα Ντιαβ.
* Σημαντικά παιχνίδια είχε την ευκαιρία να 
δώσει τις προάλλες κι ένας άλλος κορυ-
φαίος νεαρός αθλητής, ο Κωνσταντίνος 
Αγγελάκης.
Για την 3η αγωνιστική της Μπουντεσλί-
γκα 2 ο Αγγελάκης και οι συμπαίκτες του 
στη Φρικενχάουζεν αντέδρασαν στο 0-4 
της Σααρμπρίκεν και με δυνατό comeback 
πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας με 5-5. Ο 
Έλληνας αμυντικός επικράτησε και στους 
δύο ατομικούς αγώνες του απέναντι στον 
Γερμανό Ντένις Κλέιν (3-1) και τον Ρώσο 
Αντρέι Σεμένοφ (3-0 σετ).

νο 2 στο ταμπλό του παγκοσμίου 
νέων ο σγουρόπουλος

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ολοκληρώθηκε και η τρίτη 
αγωνιστική της Γ’ Εθνικής, με 
τον Ηρακλή και τον Ιωνικό να 
παίρνουν την πρώτη τους νίκη στο 
πρωτάθλημα. Ισόπαλο το ντέρμπι του 
Πειραιά ανάμεσα σε Προοδευτική και 
Εθνικό, ενώ ο Ηρόδοτος πήρε αυτό 
του Περιστερίου απέναντι στον Άγιο 
Ιερόθεο.

Ο 
Ηρακλής γύρισε στην φυσική του 
έδρα στο Καυτανζόγλειο, αλλά 
δεν κατάφερε να το συνδυάσει με 
νίκη επί του Αλμωπού Αριδαίας, 

στην εμβόλιμη 4η αγωνιστική που διεξήχθη 
σε 3 ομίλους της Γ΄εθνικής!
Τα... πιτσιρίκια του Γηραιού ήθελαν την 
νίκη απέναντι στον, εκ των πρωτοπόρων, 
Αλμωπό Αριδαίας για να συνδυάσουν με 
επιτυχία στην επιστροφή στην φυσική τους 
έδρας. Μάλιστα μετά την νίκη της περασμέ-
νης Κυριακής κόντρα στον Μέγα Αλέξανδρο 
Τρικάλων ήθελαν ακόμη ένα τρίποντο που 
θα τους ανέβαζε βαθμολογικά. Τελικά η νίκη 
δεν ήρθε και το 0-0 επιστέγασε τις προσπά-
θειες των δύο ομάδων.

«Σεφτέ» στις νίκες ο Μακεδονι-
κός!
Με 0-1 επικράτησε του Κιλκισιακού ο Μακε-
δονικός και πανηγρίζει την πρώτη του νίκη 
στο πρωτάθλημα.
Στο πρώτο μέρος το παιχνίδι ήταν μοιρα-
σμένο με τις δυο ομάδες να δημιουργούν 
εκαιρίες εκατέρωθεν, χωρίς ωστόσο να τις 
μετουσιώνουν σε γκολ. Μάλιστα, οι παί-
κτες του Κώστα Βελιτζέλου κατάφεραν να 
αναπτυχθούν κυρίως από τα πλάγια, χωρίς 
ωστόσο ν έχουν καλά τελειώματα.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι μπή-
καν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, πίε-
σαν ψηλά την ομάδα του Κιλκισιακού και 
κατάφεραν να πετύχουν γκολ στο 85ο λεπτό 
με τον Τουμανίδη.
Από κει και πέρα όσο αφορά την εικόνα 
στους άλλους ομίλους ξεχωρίζουν οι νέες 
νίκες του Ολυμπιακού Βόλου και του ΝΠΣ 
Βόλου, ενώ γκέλα έκανε η 3η ομάδα της 
πόλης, η Νίκη Βόλου!

1ος όμιλος
1. Απόλλων Παραλιμνίου 7
2. ΑΕ Διδυμότειχου 7

3. Νέστος Χρυσούπολης 6
4. Καβάλα 6
5. Ελπίς Σκουτάρεως 5
6. Ορφέας Ξάνθης 4
7. Δόξα Προσκυνητών 4
8. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 3
9. Αετός Ορφανού 2
10. Άρης Αβάτου 2
11. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 1
12. Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 1 

2ος όμιλος
1. ΑΠΕ Λαγκαδά 7
2. Αλμωπός Αριδαίας 7
3. Άρης Παλαιοχωρίου 7
4. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 6
5. Εδεσσαϊκός 4
6. Αγροτικός Αστέρας 4
7. Πιερικός 4
8. Ηρακλής 4
9. Φίλιππος Αλεξάνδρειας 3
10. ΑΕ Καρίτσας 3
11. ΑΟ Καρδίας 3*
12. Νάουσα 3
13. Μακεδονικός 1*
14. Κιλκισιακός 1*
15. Καμπανιακός 1

3ος όμιλος
1. Μακεδονικός Φούφα 7
2. ΑΕΠ Καραγιαννίων 7
3. Τηλυκράτης Λευκάδας 6
4. ΑΕ Λευκίμμης 5
5. Ερμής Αμυνταίου 4
6. Θεσπρωτός 4 
7. Σκουφάς Κομποτίου 3
8. Παναμβρακικός 3
9. Εθνικός Φιλιππιάδας 3*
10. Πανλευκάδιος 3
11. Δόξα Κρανούλας 1*
12. Αστέρας Παραποτάμου 1
13. Καστοριά 0*

4ος όμιλος
1. Βόλος ΝΠΣ 9
2. ΑΠΟ Αμβρυσσέας 6
3. ΓΣ Αλμυρού 6*
4. Νίκη Βόλου 6
5. Ρήγας Φεραίος 6
6.  Ολυμπιακός Βόλου  4
7. Θήβα 4
8. Αχιλλέας Φαρσάλων 3
9. ΑΠΟΚ Βελουχί 3*
10. Οπούντιος Μαρτίνου 3

11. ΑΟ Σελλάνων 1 
12. Αστέρας Ιτέας 1
13. Διγενής Νεοχωρίου 0*

5ος όμιλος
1. Αστέρας Αμαλιάδας 9
2. Αστέρας Βλαχιώτη 7
3. Καλαμάτα 7
4. Διαγόρας Βραχνέικων 6
5. Πανηλειακός 5
6. Ζάκυνθος 4
7. Αχαϊκή 4
8. Παναρκαδικός 3
9. Παλληξουριακός 3 
10. ΠΑΟ Βάρδας 1
11. Τσικλητήρας Πύλου 1 
12. Λεωνίδιο 0

6ος ομιλος
1. Ασπρόπυργος 6
2. Εθνικός 5
3. Ιάλυσος 5
4. ΑΠΟ Κερατσίνι 4*
5. Διαγόρας Ρόδου 4*
6. Προοδευτική 4
7. Ιωνικός 4
8. ΑΣ Ρόδος 4
9. ΑΟ Λουτράκι 3
10. Πέλοπας Κιάτου 1*
11. ΑΟ Ζευγολατιού 0

7ος όμιλος
1. Αήττητος Σπάτων 9

2. Ερμιονίδα 7
3. Χαλκίδα 6
4. Ερμής Κιβερίου 5
5. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 4
6. Ταμυναϊκός 4
7. Αιολικός 3*
8. Παναργειακός 3*
9. Πανθηραϊκός 1
10. Θύελλα Ραφήνας 0*
11. Τριγλία Ραφήνας 0

8ος όμιλος
1. Ηρόδοτος 7
2. ΟΦ Ιεράπετρας 6
3. Αιγάλεω 4*
4. Φωστήρας 4
5. Ερμής Ζωνιανών 4*
6. Κηφισιά 3
7. ΑΕ Μυλοποτάμου 2
8. ΑΟ Παλαιόχωρας 2
9. Ατσαλένιος 2
10. Ηλυσιακός 2*
11. Άγιος Ιερόθεος 1

*Με αστερίσκο όσες ομάδες έχουν κάνει το 
ρεπό τους
**Οι πρώτοι κάθε ομίλου (με πράσινο 
χρώμα) θα δημιουργήσουν ένα μίνι πρωτά-
θλημα των 8 ομάδων από το οποίο θα ανέ-
βουν οι 4 στη Football League.
***Οι ομάδες από την 7η θέση και κάτω σε 
κάθε όμιλο (με κόκκινο χρώμα) θα υποβιβα-
στούν στα τοπικά πρωταθλήματα.

το πανόραμα της γ’ εθνικής

επιστροφή με γκέλα για τον ηρακλή!
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αθλητικά

Η 
Τσέλσι προηγήθηκε 2-0, όμως 
η Ρόμα έκανε τρομερή ανατρο-
πή για να φύγει τελικά από το 
Stamford Bridge με το 3-3 στο 

πλαίσιο του Group C. Δύο γκολ ο Εντιν 
Τζέκο.
Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πήρε καθαρό 
προβάδισμα νίκης και φάνηκε ότι θα 
καθαρίσει από την 3η αγωνιστική του 
ομίλου, την πρόκριση και την πρωτιά, 
όμως βρήκε στη συνέχεια απέναντί της 
μία εκπληκτική Ρόμα. Οι Giallorossi με 
πρωταγωνιστή τους Τζέκο και Κολάροβ 
μετέτρεψαν το 2-0 σε 2-3, όμως δεν κρά-
τησαν τη νίκη αφού οι Μπλε έσωσαν τον 
βαθμό με το τελικό 3-3. Οι δύο ομάδες 
έχουν πλέον σχετικό προβάδισμα κόντρα 
στην Ατλέτικο, η οποία νωρίτερα κόλλησε 
στο 0-0 με την Καραμπάχ και είναι στν 
3η θέση του Group C.
Στο 11’ ο Νταβίντ Λουίζ με 
εξαιρετικό τεχνικό σουτ 
εκτός περιοχής άνοιξε το 
σκορ για την Τσέλσι και 
τα πράγματα φάνηκαν 
να γίνονται ακόμα πιο 
εύκολα για τους πρωτα-
θλητές Αγγλίας στο 37’ όταν 
ο Μοράτα έκανε τη σέντρα, η 
μπάλα πήρε κόντρα και πήρε στον 
Αζάρ, ο οποίος τελείωσε τη φάση για το 
2-0. Σε εκείνο το σημείο δύσκολα θα μπο-
ρούσε κανείς να φανταστεί τι θα γίνει και 
τρία λεπτά αργότερα ο Κολάροβ πέρασε 
τον Αθπιλικουέτα και έκανε το σουτ που 
κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 που ήταν 
το σκορ του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη η Ρόμα βγήκε δυνατά 
και στο 64’ ισοφάρισε με ένα εκπλη-
κτικό γκολ, όταν μετά τη μακρινή μπαλιά 
του Φάσιο, ο Τζέκο έπιασε το βολέ στην 
κίνηση εκτελώντας τον Κουρτουά (2-2). 
Η ομάδα του Ντι Φραντσέσκο γύρισε τον 
αγώνα στο 70’ όταν μετά το φάουλ του 
Κολάροφ ο Βόσνιος σκόραρε με κεφαλιά 
και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 
100 ματς με την Ρόμα. Δυστυχώς για τους 
Ιταλούς δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη 
μεγάλη νίκη αφού στο 75’ δέχθηκαν την 
ισοφάριση με κεφαλιά του Αζάρ έπειτα 
από σέντρα του Πέδρο.
Τσέλσι (Αντόνιο Κόντε): Κουρτουά, Αθπι-

λικουέτα, Νταβίντ Λουίζ (57’ Πέδρο), Κρί-
στενσεν, Κέιχιλ, Τζαπακόστα (77’ Ρούντι-
γκερ), Μπακαγιόκο, Φάμπρεγας, Μάρκος 
Αλόνσο, Αζάρ (80’ Γουίλιαν), Μοράτα.
Ρόμα (Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο): Αλι-
σον, Πέρες, Ζεσούς, Κολάροβ, Γκοναλόνς, 
Στρούτμαν (83’ Φλορέντσι), Ναϊνγκο-
λάν, Ζέρσον (74’ Πελεγκρίνι), Περότι (88’ 
Περότι), Τζέκο.

Άντερλεχτ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-4
Η Παρί πέρασε εύκολα από το Βέλγιο, διέ-
λυσε 4-0 την Αντερλεχτ κι έκανε το 3 στα 
3 στον όμιλο! Σούπερ και πάλι η μαγική 
τριπλέτα.
Η Αντερλεχτ δε μπόρεσε να σταθεί εμπό-
διο στις ορέξεις της απίθανης τριπλέ-
τας, η Παρί όταν ανέβαζε ρυθμό έβρισκε 
δίχτυα και το 4-0 την κράτησε μόνη στην 

κορυφή του ομίλου. Οι Παριζιάνοι 
έχουν την καλύτερη επίθεση με 

12 γκολ, ενώ είναι η μοναδική 
ομάδα που δεν έχει δεχθεί 
γκολ στη φάση των ομίλων. 
Η Παρί μπήκε πολύ δυνατά 
στο ματς και στο 3ο λεπτό 

άνοιξε το σκορ! Ο Βεράτι μοί-
ρασε υπέροχα στον Μπαπέ κι 

αυτός με δυνατό σουτ πέτυχε το 
1-0. Οι Βέλγοι δεν κλείστηκαν και προ-

σπάθησαν να απειλήσουν, αλλά τόσο ο 
Ονιεκόρου όσο και ο Τεόντορτσουκ δε 
μπόρεσαν να νικήσουν τον Αρεολα. Η 
Παρί απάντησε, πίεσε, ανάγκασε τους 
γηπεδούχους σε λάθη, αλλά Μπαπέ και 
Νεϊμάρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. 
Στο 44’ ήρθε το δεύτερο γκολ για τους 
Παριζιάνους. Ο Νεϊμάρ έκανε το σουτ, 
ο Σελς έδιωξε, ο Μπαπέ πήρε το ριμπά-
ουντ, έδωσε με κεφαλιά στον Καβάνι, 
που πέτυχε το 2-0. Στο 49’ η σουτάρα του 
Ουρουγουανού τράνταξε το δοκάρι, ενώ 
στο 58’ το γκολ του ακυρώθηκε σωστά 
ως οφσάιντ. Στο 65’ ήρθε το τρίτο τέρμα 
για τους Γάλλους, με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Νεϊμάρ. Η Αντερλεχτ θα μπο-
ρούσε στο 80’ να μειώσει, αλλά ο Ονιε-
κόρου από κοντά... κατάφερε να στεί-
λει τη μπάλα στο δοκάρι! Ο Ντι Μαρία 
ήταν αυτός που έβαλε το κερασάκι στην 
τούρτα, αφού στο 88’ διαμόρφωσε το 
4-0.

Champions League

Υπερ-ματσάρα στο Λονδίνο!

Η Βασιλεία πέρασε με 0-2 από την 
ΤΣΣΚΑ και ανέβηκε στην 2η θέση, 
αφήνοντας στην 3η τους Ρώσους.

 

Μ
ε τα χάλια της Μπενφίκα και 
την αδιαμφισβήτητη κορυφή 
της Γιουνάιτεντ, φαίνεται ότι 
οι δυο τους θα παλέψουν για 

το δεύτερο εισιτήριο. Εκείνη λοιπόν που 
πήρε σπουδαίο προβάδισμα, είναι η Βα-
σιλεία. Οι Ελβετοί πέρασαν με 0-2 από την 
ΤΣΣΚΑ και με τη δεύτερη επιτυχία τους, 
βρέθηκαν μόνοι στη 2η θέση.
Το μακρινό διαγώνιο του Τσάκα (29’) 
άνοιξε το σκορ και στο 52’ ακυρώθηκε 
σωστά γκολ του Ελιουνούσι για τους φιλο-
ξενούμενους. Ωστόσο, αφού πρώτα ο 
Ομπερλίν έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες, 
βρήκε τελικά το εύστοχο πλασέ στο 90’ 
και καθάρισε το διπλό, με τις δύο ομάδες 
να λύνουν τις διαφορές τους την επόμενη 
αγωνιστική στην Ελβετία.
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Βίκτορ Γκοντσαρένκο): 
Ακινφέεβ, Φερνάντες, Βέρνμπλουμ, Ιγκνά-
σεβιτς (45’ Νάτχο), Βασίν, Α. Μπερεζού-
τσκι, Μιλάνοβ (70’ Κουτσάεβ), Βιτίνιο, Γκο-
λοβίν, Σενίκοβ, Ζαμαλεντίνοβ (77’ Γκάλοβ)
Βασιλεία (Ράφαελ Βίκι): Βάτσλικ, Λανγκ, 
Ζούφι, Στέφεν(87’ Μπούα), Σουτσί, Αζέτι 
(61’ Ομπερλίν), Μπαλάντα, Ελιουνούσι (93’ 
Φράνσον), Πετρέτα, Τσάκα, Ακανζί.

Μπάγερν - Σέλτικ 3-0
Δεύτερο ματς για τον Γιουπ Χάινκες στον 
πάγκο της Μπάγερν και ήδη το σκορ είναι 
στο 8-0. Οι Βαυαροί δεν άφησαν κανένα 
περιθώριο αντίδρασης στη Σέλτικ, της 
οποίας επιβλήθηκαν με 3-0 παραμένουν 
στο -3 από την Παρί.
Από το ξεκίνημα οι γηπεδούχοι έδειξαν 
ποιος είναι το αφεντικό και σκόραραν 
μόλις στο 6’ με τον Τιάγκο. Το γκολ, όμως, 
δεν μέτρησε, καθώς σύμφωνα με τους 
διαιτητές η μπάλα είχε βγει άουτ στο γύρι-
σμα του Λεβαντόφσκι, με την απόφαση να 
είναι λάθος. Οι Βαυαροί συνέχισαν στον 
ίδιο ρυθμό και δεν άργησαν να πάρουν 
το προβάδισμα, όταν στο 17’ ο Γκόρντον 
έβγαλε δύσκολα την κεφαλιά του Λεβα-
ντόφσκι, αλλά ο Μίλερ πήρε το ριμπάουντ 
και έκανε από κοντά το 1-0.
Το 2-0 ήρθε στο 29’ με υπέροχη κεφαλιά 
του Κίμιχ και κάπου εκεί όλα τελείωσαν. Το 
επόμενο γκολ σημειώθηκε με το ξεκίνημα 
της επανάληψης και κεφαλιά του Χούμελς 
και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι χαλάρω-

σαν, δίνοντας την ευκαιρία και στους Σκω-
τσέζους να ψάξουν το γκολ. Η μεγαλύτερη 
ευκαιρία για την Σέλτικ χάθηκε στο 73’ με 
τον Σινκλέρ, οι Βαυαροί έχασαν τις δικές 
τους ευκαιρίες στο τέλος, αλλά τίποτα δεν 
άλλαξε.
Μπάγερν (Γιουπ Χάινκες): Ούλραϊχ, Αλά-
μπα, Χούμελς, Μπόατενγκ, Κίμιχ (80’ 
Ραφίνια), Ρούντι, Τιάγκο (67’ Βιδάλ), Κομάν 
(78’ Ροδρίγκες), Ρόμπεν, Μίλερ, Λεβαντόφ-
σκι
Σέλτικ (Μπρένταν Ρότζερς): Γκόρντον, Γκα-
μπόα, Λούστιγκ, Μπογιάτα, Τίρνι, Ντσαμ, 
Μπράουν, Άρμστρονγκ (65’ Ρόγκιτς), Σιν-
κλέρ, Ρόμπερτς (78’ Φόρεστ), Γκρίφιθς (65’ 
Ντεμπελέ)

Γιουβέντους - Σπόρτινγκ 2-1
Η Σπόρτινγκ προηγήθηκε στο Τορίνο αλλά 
οι Πιάνιτς-Μάντζουκιτς έδωσαν στη Γιου-
βέντους τη νίκη (2-1) και το +3 στη βαθμο-
λογία, στον όμιλο του Ολυμπιακού.
«Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο όλα 
σου πάνε καλά, κάποιες όλα στραβά. Για 
εμάς συμβαίνει το δεύτερο σε διάφορες 
φάσεις τώρα τελευταία», έλεγε ο Μασιμι-
λιάνο Αλέγκρι την παραμονή του αγώνα 
και στο 12’ επιβεβαιώθηκε με την απί-
θανη φάση που οδήγησε στο αυτογκόλ 
του Αλεξ Σάντρο για το 0-1! Η Σπόρτινγκ 
βρέθηκε από νωρίς μπροστά και αυτό την 
βοήθησε να περάσει σχετικά άνετα τα επό-
μενα λεπτά, αφού οι Μπιανκονέρι έμοια-
ζαν παγωμένοι. Αυτός που τους ζέστανε, 
τελικά, ήταν ο Πιάνιτς στην επανεμφάνιση 
του μετά τον τραυματισμό του, αφού στο 
29’ με άψογη εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε 
(1-1). Γκολ που ξύπνησε τη Γιούβε, η οποία 
πίεσε και θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο 
γκολ ως το τέλος του πρώτου μέρους.
Δεν το έβαλε πάντως και έτσι τα πάντα 
έμειναν ανοιχτά για το δεύτερο, όπου ο 
Αλέγκρι άρχισε τις αλλαγές. Εξω από το 
46’ ο Μπενάτια λόγω ενοχλήσεων για 
να μπει ο Μπαρτσάλι, έξω ο Κεντίρα στο 
62’ για να μπει ο Ματουιντί αλλά τελικά 
η αλλαγή που έκανε την διαφορά ήταν η 
τρίτη. Στο 84’ ο Ντάγκλας Κόστα μπήκε 
(αντί του Στουράρο) στο ματς και μέσα σε 
δευτερόλεπτα, στην πρώτη του επαφή με 
την μπάλα, το έκρινε με την σέντρα για τον 
Μάντζουκιτς, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 
2-1. Και κάπως έτσι, η Γιουβέντους έκανε 
το καθήκον της, πήγε στο +3 από την Σπόρ-
τινγκ και θα πάει για δύο αποτελέσματα 
στη Λισανόνα ώστε να κλειδώσει την πρό-
κριση στους «16».

Βασίλεψε και στη Μόσχα
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Ο ΑΠΟΕΛ διέψευσε (για ακόμη μία φορά) 
προγνωστικά και μπουκ και πήρε τον πρώτο 
του βαθμό στον όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ 
αποσπώντας ισοπαλία από τη Ντόρτμουντ! Στο 
62’ ο Ποτέ το 1-0, στο 67’ ο Παπασταθόπουλος 
το 1-1. Βαθμός με… απώλειες για τους 
«γαλαζοκίτρινους», καθώς τραυματίστηκαν 
Βάτερμαν και Ντε Καμάργκο.

Η 
Ντόρτμουντ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι 
και προσπάθησε από την αρχή να σκοράρει για 
να επιβεβαιώσει στην πράξη τον τίτλο του φα-
βορί που είχε πριν τη σέντρα. Στο πρώτο εικο-

σάλεπτο υπήρξε πολύ απειλητική και είχε έξι καλές φά-
σεις, κυρίως με Ομπαμεγιάνγκ και Γιαρμολένκο, για να πά-
ρει προβάδισμα στο σκορ!
Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο, ο ΑΠΟΕΛ -που στο μεταξύ 
είχε δημιουργήσει μία καλή στιγμή με τον Ντε Καμάργκο 
στο 16’- περιόρισε την ορμή των Γερμανών και η Ντόρ-
τμουντ δεν δημιούργησε άλλη αξιόλογη φάση μέχρι το 
τέλος του ημιχρόνου.
Ο ΑΠΟΕΛ, από την πλευρά του, δυσκολευόταν να δημι-
ουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην αντί-
παλη εστία. Η εικόνα του μεσοεπιθετικά δεν θύμιζε το παι-
χνίδι με την Τότεναμ όπου είχε πολλές ευκαιρίες. Κέρδισε 
όμως το χειροκρότημα του κόσμου του στην ανάπαυλα, 
καθώς κατάφερε να περιορίσει τα ατού της Ντόρτμουντ 
στο δεύτερο μισό του ημιχρόνου και να μην κινδυνεύει.
Το κακό, όμως, για τους «γαλαζοκίτρινους» ήταν οι νέοι 
τραυματισμοί, καθώς στο πρώτο ημίχρονο έχασε δύο 
βασικούς παίκτες με πρόβλημα στον ώμο: στο 30’ βγήκε 
ο Ντε Καμάργκο και στο 44’ ο Βάτερμαν, με τον Γκουντίνιο 
να ντεμπουτάρει.
Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 
αλλά πήρε φωτιά μετά το 62’, όταν ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το 
σκορ με τον Ποτέ, μετά από κλέψιμο και σουτ αρχικά του 
Εμπεσίλιο. Η Ντόρτμουντ απάντησε άμεσα με κεφαλιά του 
Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο 67’, ενώ είχε και δοκάρι 
με τον Γκακάβα στο 69’!
Παρά την άμεση ισοφάριση ο ΑΠΟΕΛ είχε πάρει αυτο-
πεποίθηση από το γκολ του και κυνήγησε και δεύτερο 
γκολ, με το παιχνίδι να γίνεται πιο ανοιχτό, με τη μπάλα 
πάνω-κάτω. Οι “γαλαζοκίτρινοι” έχασαν μεγάλη ευκαιρία 
για να πάρουν τη νίκη στις καθυστερήσεις με τον Ζαχίντ! 
Ακόμη πιο κλασική, όμως, ήταν η διπλή ευκαιρία των Γερ-
μανών στο 93’ με τον Γκουντίνιο να αποκρούει το σουτ 
του Ομπαμεγιάνγκ και τον Μπάρτρα να σουτάρει άουτ σε 
κενή εστία.
Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλος και πανηγυρίστηκε από τον 
κόσμο στο ΓΣΠ που καταχειροκρότησε τον ΑΠΟΕΛ.

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν (45’ Γκουντίνιο), Βούρος, Μερκής, Ρου-
έδα, Λάγο, Μοράις, Βινίσιους, Εμπεσίλιο (70’ Σαλάι), Αλω-
νεύτης, Ζαχίντ, Ντε Καμάργκο (30’ Ποτέ).
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Μπούρκι, Τοπράκ (58’ Τόλιαν), Μπάρτρα, 
Παπασταθόπουλος, Σμέλτσερ (73’ Φίλιπ), Βάιγκλ, Πούλι-
σιτς, Καγκάβα, Γιαρμολένκο (81’ Ισάκ), Γκέτσε, Ομπαμε-
γιάνγκ.

Οι δηλώσεις των ποδοσφαιριστών του Α-
ΠΟΕΛ
Μίκαελ Ποτέ…Για το γκολ του: Είμαι σίγουρα πολύ χαρού-
μενος για το γκολ. Πήρα την ευκαιρία. Ελπίζω ο τραυματι-
σμός του Ιγκόρ να μην είναι σοβαρός.
Για την εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ: Πάντα μπορείς να τα πας 
καλύτερα όμως απόψε πήγαμε πολύ καλύτερα και είναι 
καλό για την αυτοπεποίθησή μας.
Αν το γκολ του θα τον βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση: Δεν 
φοβόμουν. Είμαι παθιασμένος, δουλεύω πάντα στις προ-
πονήσεις και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα 
μου.
Νούνο Μοράις:Ήταν πολύ ωραία νύχτα για το ΑΠΟΕΛ. 
Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο 
το απόλαυσε. Αν μια ομάδα μπορούσε να κερδίσει ήταν το 
ΑΠΟΕΛ. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε και δεύτερο 
γκολ.  Φτιάξαμε ευκαιρίες και ελέγξαμε το ρυθμό. Αλλά 
δεν ήμασταν ήρεμοι στην επίθεση. Θα συνεχίσουμε με τον 
ίδιο τρόπο. Στο επόμενο ματς με την Ντόρτμουντ, πιστεύω 
θα είναι παρόμοιο παιχνίδι και θα διεκδικήσουμε τις πιθα-
νότητές μας.
Στάθης Αλωνεύτης: Εντάξει δεν έχει σημασία ποιος κάνει 
καλή εμφάνιση όσο το αποτέλεσμα.  Να πω ότι είμαστε 
απογοητευμένοι από το σκορ; Μπορούσαμε να πάρουμε 
τη νίκη αλλά και να χάσουμε. Μας βρήκε ισόπαλους και 
νομίζω πως ήταν το πιο δίκαιη αποτέλεσμα. Όσο και να 
μην θέλουμε να το παραδεχθούμε είναι άλλες ταχύτητες 
στο Τσάμπιονς Λιγκ.  Και να μην θες να τρέξεις πρέπει να το 
κάνεις γιατί θα εκτεθείς. Όσο και να στρουθοκαμηλίζουμε 
στην Κύπρο είναι αλήθεια. Είναι άλλο επίπεδο. Όπως είπα 
και πριν από το παιχνίδι έπρεπε να τρέξουμε 200% και να 
καλύψουμε πάρα πολλούς χώρους .Συνεχώς οι αντίπαλοι 
άλλαζαν θέσεις και γι’ αυτό μου έκανε υποδείξεις συνεχώς 
ο προπονητής από τον πάγκο.
Γιώργος Μερκής: Στο Τσάμπιονς Λιγκ όλοι οι παίκτες είναι 
μεγάλης κλάσης και πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπά-
θεια για να τα καταφέρεις. Η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη, 
το πλάνο μας βγήκε στο γήπεδο, παρά την κούραση που 
είχαμε απ’ το παιχνίδι πριν τρεις μέρες. Δυστυχώς ήμα-
σταν άτυχοι με τους δύο τραυματισμούς, εύχομαι να μην 
είναι σοβαροί. Πήραμε ένα βαθμό, θα μπορούσαμε την 
νίκη αλλά και να χάσουμε στο τέλος. Είμαστε ευχαριστη-
μένοι και συνεχίζουμε.

αθλητικά

αποελ-ντόρτμουντ 1-1

κάτι παραπάνω από ένας βαθμός

Η Αταλάντα μπήκε επιθετ ικά σ το παιχν ίδι  και δημιούρ-
γησε νωρίς ευκαιρίες για το γκολ. Τα σουτ των Γκόμες(4’) 

και Ίλισιτ(5’) δεν ήταν εύστοχα όμως στην τρίτη ευκαιρία οι Ιτα-
λοί άνοιξαν το σκορ. Στο 12’ ο Σπινατσόλα από αριστερά γύρισε 
τη μπάλα στην περιοχή και ο Ιλισιτς μόνος από κοντά άνοιξε το 
σκορ με πλασέ.
Η δυσκολία του Απόλλωνα να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή 
του έδωσε την δυνατότητα σ τους γηπεδούχους να γ ίνουν πιο 
απειλητικοί. Ένα σουτ από τον Ζάντερ και μια κεφαλιά του Πιτιάν 
δεν είχαν το ποθητό αποτέλεσμα με την ιταλική ομάδα να δημι-
ουργεί φάσεις για το γκολ και τον Βάλε να είναι σε καλή βραδιά 
κρατώντας το σκορ στο 1-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο μέρος η «Ελληνίδα» του Καμπιονάτη μπήκε φορ-
τσάτη με τους ποδοσφαιριστές της να δοκιμάζουν τα αντανα-
κλαστικά του Βάλε που δεν άφησε να παραβιαστεί η εστία του 
από τ ις  προσπάθειες των Γκόμες(46), Ίλισ ιτ ς(50’) και Σπινα-
τσόλα(58’).
Ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε σε φρεσκάρισμα ρίχνοντας 
στον αγώνα τους Ζελάγια και Ντα Σίλβα και ο Απόλλωνας στο 59’ 
ισοφάρισε κόντρα στην ροή του αγώνα με τον Σκέμπρι να σκορά-
ρει με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γιάκολις.
Οι Ιταλοί παρά το γκολ της ισοφάρισης συνέχισαν στο ίδιο τέμπο 
δημιουργώνττας νέα ευκαιρία στο 60’ με τον Μασιέλο από κοντά 
να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία ενώ τρία λεπτά αργό-
τερα ο Γκόμες σημάδεψε με πλασέ το οριζόντιο δοκάρι .
Στη συνέχεια η ατυχία εγκατέλειψε την Αταλάντα που σκόραρε 
δύο γκολ σε τρία λεπτά! Σατο 64’ ο Πετάνια με κεφαλιά έπειτα 
από εκτέλεση κόρνερ του Ίλισιτ ς έκανε το 2-1 και ο Φρόυλερ 
μετά από σέντρα του Γκόμες και στρώσιμο του Ίλισιτς με το στή-
θος έκανε το 3-1.

αταλάντα-απόλλωνας 3-1

Καμία τύχη...
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αθλητικά
Άρης - αεκ 64-62 

Θρίαμβος του Άρη, προβλημάτισε 
(ξανά) η ΑΕΚ 

Τα τρία τρίποντα των Αθηναίου και Μπελ σήμαναν την αντεπίθεση για τον Άρη, που επικράτησε της 
ΑΕΚ με 64-62 και επέκτεινε την... παράδοση με την 13η σερί νίκη εντός έδρας στο πρωτάθλημα

Μ
όλις έβαλε τα τρίποντα, νίκησε ο Άρης!
Σε ένα κακό ποιοτικά ματς, οι Θεσσα-
λονικείς εκεί που είχαν 0/6 τρίποντα 
στο πρώτο μέρος, έφτασαν τα 8/27 

στο τέλος κι έτσι επικράτησαν της ΑΕΚ με 64-62. Με 
αυτόν τον τρόπο πανηγύρισαν την 13η σερί νίκη επί 
των κιτρινόμαυρων στην κανονική διάρκεια του πρω-
ταθλήματος.
Οι παίκτες του Μανωλόπουλου φάνηκαν να έχουν το 
πάνω χέρι στην αρχή, ενώ ήταν μπροστά και με +10 
(24-34, 19’), αλλά στην συνέχεια δεν είχαν συγκέ-
ντρωση και η «απουσία» του Ξανθόπουλου στο δεύ-
τερο μέρος, που έδινε ηρεμία, φάνηκε αρκετά.
Ο Αθηναίου έδωσε το... σύνθημα για την ανα-
τροπή, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα (59-
57), ενώ και ο Μπελ έβαλε ακόμα ένα 
(62-57) για να δώσει την μεγαλύτερη 
διαφορά στον Άρη.
Από την άλλη, ο Μπάρλοου αστό-
χησε στην τελευταία επίθεση (τρίπο-
ντο) και μέτρησε 11 πόντους (1/6τρ) 
και 5 ριμπάουντ. Και ο Λαρεντζάκης 
είχε 11 πόντους, κάποιοι από τους οποί-
ους δύσκολοι, ενώ ο Γκριν σημείωσε 17 
πόντους.
Στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κυκλοφορούσε καλά 
την μπάλα κι έπαιρνε αρκετά ελεύθερα σουτ, με τον 
Άρη να δείχνει... προβλήματα στην άμυνα, ενώ χαρα-
κτηριστικό είναι πως οι Θεσσαλονικείς είχαν 0/6 τρί-
ποντα. Τα τρίποντα των Μπάρλοου, Λαρεντζάκη και 
Τζέιμς έβαλαν μπροστά την «Βασίλισσα» στο σκορ 
(4-12, 5’), με τον Αμερικανό γκαρντ με έμμεσο να 
πήγαίνει στο +9 (6-15, 7’). Εκεί ο Άρης με ένα μικρό 
σερί μείωσε σε 10-15 (10’), με την ΑΕΚ να μην δεί-
χνει σημάδια συγκέντρωσης, με τους Λαρεντζάκη και 
Ξανθόπουλο να είναι στον πάγκο.
Μετά από δύο λεπτά χωρίς σκορ, ο Σι βρήκε καλάθι 
(10-17, 12’). Ο Λαρεντζάκης συνέχιζε να βάζει 
δύσκολα καλάθια (17-25, 15’), με τον Άρη να μην μπο-
ρεί να τελειώσει φάσεις. Ο Γκριν πήγε την διαφορά 
για πρώτη φορά στο +10 (24-34, 19’), ενώ το αχρεί-
αστο φάουλ του Τζέιμς στον Βον στην λήξη του χρό-
νου, έδωσε το δικαίωμα στον παίκτη των «κιτρίνων» 
να μειώσει με 3/3 βολές για το ημίχρονο (27-34, 20’).
Με την έναρξη της τρίτης περιόδους το μομέντουμ το 
πήρε ο Άρης. Οι «κίτρινοι» με επιμέρους 13-1 ισοφά-
ρισαν σε 35-35 (23’) με τον Ουίβερ να σκοράρει είτε 
κανονικά είτε με βολές, ενώ οι Θεσσαλονικείς πέρα-
σαν και μπροστά με τον Μπένσον (37-35, 24’). Η ΑΕΚ 

δεν έδειχνε πια επιθετική, μένοντας χωρίς σκορ για 
δυόμιση λεπτά. Το τρίποντο του Λαρεντζάκη έδωσε 
και πάλι... πνοή στην ΑΕΚ (39-41, 27’), αλλά ο Αθη-
ναίου λίγο αργότερα με τετράποντο, από φάουλ του 
Ελόνου, πέρασε και πάλι μπροστά (47-46, 29’). Τζέιμς 
και Βον από βολές έκαναν το 48-47 στο 30’.
Το σκορ συνέχιζε να είναι κλειστό στο τέλος (53-53, 
33’), μέχρι που ο Άρης βρήκε στόχο πίσω από τα 6.75 
με τους Αθηναίου και Μπελ (62-57, 37’). Τα λάθη εκα-
τέρωθεν συνεχίστηκαν, μέχρι που ο Μπελ εκμεταλ-
λεύτηκε εκείνο της «Βασίλισσας» και σκόραρε (64-
57, 39’).

Κύμη - Ολυμπιακός 56-85
Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε το 

παραμικρό πρόβλημα κι επικράτησε 
της Κύμης με 56-85. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» παρά την ευκολία της αναμέτρη-
σης έδειξαν πολύ μεγάλη σοβαρό-
τητα σε άμυνα κι επίθεση ενώ επέ-
στρεψε στη δράση και ο Μπράιαν 

Ρόμπερτς. Κορυφαίος της αναμέτρη-
σης ο Χόλις Τόμπσον ο οποίος ολο-

κλήρωσε με 18 πόντους (5/6δ., 2/4τρ., 
2/2β.).

Μετά το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα (6-8), ο 
Ολυμπιακός με τον Χόλις Τόμπσον να σκοράρει 13 
πόντους (5/5δ., 1/1τρ.) έτρεξε σερί 11 αναπάντητων 
πόντων και μετέτρεψε το σκορ σε 6-19 (9’).
Η Κύμη στην δεύτερη περίοδο προσπάθησε να φανεί 
πιο ανταγωνιστική και ρίξει τη διαφορά κάτω από 
τους 10 πόντους, ωστόσο ένα νέο ξέσπασμα στην επί-
θεση (πολλά επιθετικά ριμπάουντ το σκορ εκτοξεύ-
τηκε. Ο Δημήτρης Αγραβάνης με προσωπική ενέρ-
γεια έκανε στο 29’ το 21-42 (double score).
Οι γηπεδούχοι με καλό μπάσκετ εκμεταλλεύτηκαν την 
αμυντική χαλάρωση των αντιπάλων τους και μείω-
σαν με πρωταγωνιστή τον Τζαμάρι Τρέιλορ σε 33-45 
(14’), όμως το τάιμ άουτ του Γιάννη Σφαιρόπουλου 
διόρθωσε τα πράγματα για την ομάδα του και με επι-
μέρους σκορ 2-16 οι Πειραιώτες πήγαν στο +26 (35-
61, 29’).
Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα 
ως προς το σκορ, ωστόσο οι δύο προπονητές ήθε-
λαν να δουν κάποια πράγματα από τους παίκτες τους. 
Νίκος Αρσενόπουλος και Γιώργος Μπόγρης βοήθη-
σαν να μην αλλάξει ο ρυθμός στο παιχνίδι της ομά-
δας τους και με καλάθι του Δημήτρη Αγραβάνη η δια-
φορά έφτασε στο +31 (41-72, 34’).

«Καθάρισαν» Ντένμον και 
Λοτζέσκι!

Ο
ι Μάρκους Ντένμον 
και Ματ Λοτζέσκι ή-
ταν εκείνοι που υπέ-
γραψαν τη νίκη του 

Παναθηναϊκού με συνεχόμενα 
τρίποντα στην τρίτη περίοδο, το 
διάστημα, δηλαδή, που οι γηπε-
δούχοι «ξύπνησαν» από τον... 
λήθαργο του πρώτου ημιχρόνου 
και φρόντισαν να αλλάξουν άρ-
δην την εικόνα του αγώνα. Μαζί 
τους και ο Νικ Καλάθης, ο οποί-
ος είχε double double με 11 πό-
ντους και 12 ασίστ! 
Συγκεκριμένα, ένα διάστημα στο 
τρίτο δεκάλεπτο στάθηκε αρκετό 
για τον Παναθηναϊκό να ανατρέ-
ψει το μέτριο σκηνικό του πρώ-
του ημιχρόνου και να πάρει δια-
φορά ασφαλείας μέχρι το τέλος 
του αγώνα. Ο Ντένμον ήταν 
εκείνος που έδειξε το δρόμο με 
τα σουτ από την περιφέρεια, ο 
Λοτζέσκι τον συμπλήρωσε ιδα-
νικά και σε συνδυασμό με την 
άμυνα που ανέβασε ρυθμούς, 
η διαφορά έφτασε και τους 22 
πόντους (69-47) ύστερα από 
ένα επιμέρους 26-8 από το ξεκί-
νημα του δευτέρου ημιχρόνου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
τρίτο δεκάλεπτο (72-50) ο Πανα-
θηναϊκός είχε 7/13 τρίποντα, με 
τον Ντίνο Μήτογλου να κλέβει 
την παράσταση με τα περιφε-

ρειακά του σουτ. Η μεγαλύτερη 
διαφορά σημειώθηκε στο ξεκί-
νημα του τέταρτου δεκαλέπτου 
φτάνοντας και στο +23 (75-52) 
ύστερα από τρίποντο του Μάρ-
κους Ντένμον.
Βέβαια το πρώτο μισό του 
αγώνα ήταν τελείως διαφορε-
τικό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε 
τρεις σημαντικές απουσίες, αλλά 
παρουσιάστηκε υπέρ του δέο-
ντος ανταγωνιστικός στο ξεκί-
νημα του αγώνα και προσπά-
θησε να «χτυπήσει» τον Πανα-
θηναϊκό στην αδυναμία του. 
Όπερ και σημαίνει μέσα στο 
καλάθι, αφού δεν ήταν λίγες οι 
φορές που έφερε τη μπάλα στο 
«ζωγραφιστό». Φυσικά δεν ήταν 
εξίσου... αποτελεσματικός όσο η 
Μπαρτσελόνα ωστόσο φρόντισε 
να κάνει τη ζημιά στα ριμπά-
ουντ!
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του 
Ηλία Παπαθεωδόρου είχαν 16 
ριμπάουντ περισσότερα (26-
10!!) εκ των οποίων 12 επιθε-
τικά! Μόνο και μόνο από αυτό 
το στατιστικό εύκολα μπορεί να 
καταλάβει κάποιος το μεγάλο 
πρόβλημα των «πρασίνων» στο 
«ζωγραφιστό» οι οποίοι έχασαν 
και οκτώ βολές στο πρώτο μισό 
του αγώνα (11/19). 
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